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Pompa ciepła Logatherm WSW196i.2(T) ze szklanym frontem pracuje bardzo cicho i mimo zintegrowanego
zasobnika ciepłej wody (o pojemności 180 l) ma bardzo kompaktową konstrukcję. Dzięki temu nadaje się także
do niewielkich pomieszczeń. Może pracować w połączeniu z innymi źródłami ciepła i energii (biomasa, kolektory
słoneczne, panele fotowoltaiczne). Aplikacja MyBuderus umożliwia zdalną obsługę urządzenia z każdego miejsca
i w intuicyjny sposób za pomocą smartfona lub tabletu.
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Klasyfikacja efektywności energetycznej Logatherm WSW196i2-8 T180 i Logamatic BC400.
W zależności od komponentów lub zakresu wydajności klasyfikacja może być inna.
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BuyPV.eu wzmacnia pozycję
na europejskim rynku pv
W czerwcu firma BuyPV.eu podpisała umowę
o współpracy z generalnym wykonawcą farm
fotowoltaicznych w Polsce i Unii Europejskiej –
Archigon Sp. z o.o. BuyPV.eu jest wieloletnim importerem i dystrybutorem najlepszych paneli fotowoltaicznych z Tier1. W ofercie firmy znajdują
się moduły fotowoltaiczne JaSolar oraz urządzenia Solax Power, inwertery, car porty, pompy ciepła, ładowarki samochodowe oraz magazyny energii. BuyPV.eu oferuje swoje produkty
klientom z Polski oraz krajów Europy Zachodniej
– głównie: Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Rumunii i Portugalii. Od początku działalności jednym
z najważniejszych standardów firmy jest zadowolenie klienta. Ofertę wyróżnia stały dostęp
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do dużych ilości produktów, na poziomie 24 MW
znajdujących się w magazynach na terenie Polski,
szybka dostawa oraz atrakcyjne warunki współpracy. Oferta skierowana jest do EPC – generalnych wykonawców farm fotowoltaicznych oraz
instalatorów PV.
– Wierzę w innowacje oraz rozwiązania poprawiające komfort i jakość życia, a do takich z pewnością
należą technologie produkcji energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych. 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 oraz zmiany klimatu. Dziś już chyba
nikt nie ma wątpliwości, że niezależność energetyczna równa się bezpieczeństwo – mówi Łukasz
Studziński, prezes BuyPV.
Wzmocnienie pozycji na rynkach Europy Zachodniej jest kolejnym, ważnym elementem szybkiego rozwoju całej firmy – przyniesie za sobą jeszcze bardziej rozbudowaną ofertę i współpracę
z nowymi Partnerami. W czerwcu BuyPV.eu podpisała wartą 2 mln euro umowę z generalnym
wykonawcą farm fotowoltaicznych w Polsce
i w Europie, firmą Archigon Sp. z o.o. Dzięki temu
BuyPV.eu wciąż poszerza portfolio nowych inwestycji. Współpraca obu firm przyniosła już ponad
10 MW mocy sprzedanych produktów, a portfel
zamówień to już ponad 20 MW mocy w inwestycjach – Wzmocniliśmy swoją obecność na szybko rozwijających się rynkach energii odnawialnej
w Europie. W ciągu najbliższego roku ma powstać
w Polsce 1,5 GW w farmach fotowoltaicznych i dużych elektrowniach dachowych. Razem z Partnerami chcemy w tym uczestniczyć i rozwijać innowacyjne projekty branży energetycznej również w innych
krajach europejskich – dodaje Łukasz Studziński.

Gdańsk organizatorem
EuroSkills 2023
16 czerwca br., podczas posiedzenia WorldSkills
Europe General Assembly w Krakowie został
wskazany gospodarz EuroSkills 2023 – Miasto
Gdańsk. EuroSkills to międzynarodowy konkurs,
który do tej pory odbył się siedem razy. W przyszłym roku Polska będzie gospodarzem wydarzenia po raz pierwszy. W Gdańsku w 50 konkurencjach, rywalizować będzie ponad 600 najlepszych
zawodników z 31 państw.
EuroSkills to międzynarodowe zawody umiejętności branżowych organizowane na Starym Kontynencie od 2008 roku. Polska po raz pierwszy
uzyskała zaszczytne miano organizatora tego
wyjątkowego konkursu, potocznie nazywanego
„Igrzyskami Olimpijskimi zawodów branżowych”.
To największe wydarzenie w historii edukacji
branżowej w Polsce we wrześniu 2023 roku odbędzie się na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, Gdańsk).
Gdańsk jest również organizatorem tegorocznego ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland 2022
(23-25 listopada br.), będącego eliminacjami dla
polskich reprezentantów do EuroSkills 2023.
Na EuroSkills rywalizacja będzie toczyć się w ponad
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50 konkurencjach w 6 obszarach: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.
Polscy zawodnicy brali udział w dwóch poprzednich edycjach EuroSkills w Budapeszcie (2018)
i w Graz (2021) zdobywając łącznie 3 medale
w konkurencjach gotowanie, florystyka i spawanie.
W przyszłorocznym wydarzeniu weźmie udział
około 600 zawodników oraz 500 znakomitych
ekspertów z 31 państw, na arenach konkursowych o łącznej powierzchni 60 tys. m2. Organizator szacuje, że EuroSkills 2023 zgromadzi ponad 100 000 widzów z Polski i z zagranicy.
Głównymi celami przyświecającymi od ponad
70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz
budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego.
Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy
i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele wiodących firm z całego świata, aby szukać potencjalnych pracowników i managerów.
Współorganizatorami EuroSkills 2023 są Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, WorldSkills Poland, SkillsPoland Sp. z o.o., miasto Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz AmberExpo.
https://worldskillspoland.org.pl/
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Zobacz wideorelację
z Targów Instalacje 2022!
Obejrzyj wideorelację z Targów Instalacje 2022
i posłuchaj wypowiedzi tegorocznych wystawców
– dowiedz się, za co najbardziej doceniają Targi

Obejrzyj Film z Targów Instalacje 2022

Rusza EKO Summer Camp
Viessmann w Pobierowie
Firma Viessmann oraz Fundacja Świadomi Klimatu kolejny rok z rzędu zaprasza dzieci i młodzież na obóz ekologiczno-sportowy nad polskim
morzem. Druga edycja letniego obozu w Pobierowie skierowana jest do dzieci z Polski i przebywających w naszym kraju uchodźców z Ukrainy.
W dniach 27.07-5.08 br. firma Viessmann powtarza ubiegłoroczny, cieszący się wielkim powodzeniem, obóz dla dzieci i młodzieży – EKO Summer
Camp w Pobierowie. Obóz o tematyce ekologicznej organizowany jest wspólnie z Głogowskim
Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i KH ZHP Łagiewniki w Pobierowie.
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Instalacje, za czym tęsknili oraz co zaprezentowali odwiedzającym. W dniach 25-27 kwietnia br. blok targów instalacyjnych odwiedziło aż
14 695 osób – te tłumy widać na filmie podsumowującym wydarzenie. Zwiedzający mieli okazję
zobaczyć wiele nowości produktowych na stoiskach wystawców, odwiedzić strefy tematyczne
czy wziąć udział w licznych konferencjach branżowych i warsztatach technicznych.

Nauka podstaw zerowaste i recyclingu, warsztaty artystyczno-kreatywne, sadzenie drzew,
ogniska, wieczory karaoke, popołudnia filmowe,
dyskoteki, spotkania z terapeutą i warsztaty psychologiczne, wycieczki i wspólne plażowanie –
to tylko niektóre atrakcje czekające na młodych
uczestników obozu Viessmann i Fundacji Świadomi Klimatu. W tym roku wypoczynek w Pobierowie odbędzie się również pod znakiem integracji i zacieśniania więzi pomiędzy dziećmi z Polski
i przebywającymi w naszym kraju uchodźcami
z Ukrainy. Uczestnicy wyjazdu podczas 10-dniowego turnusu będą realizować autorski program wychowawczy dający możliwość aktywnego wypoczynku oraz treningu umiejętności społecznych.
https://otwartedrzwi.glogow.pl/
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GROHE Professional
– nowe rozwiązanie
dla profesjonalistów
Marka GROHE stworzyła subbrand GROHE Professional, którego celem będzie ułatwienie pracy wszystkim profesjonalistom poprzez dostosowanie oferty produktowej i usług do ich potrzeb.
To przede wszystkim dedykowane portfolio,
które obejmuje kultowe już rozwiązania marki,
w tym wydajne w instalacji rozwiązania podtynkowe. Dodatkowo w nowej ofercie GROHE znalazły
się również usługi i szkolenia obejmujące przede
wszystkim program GROHE GIVE, stworzony z myślą o młodych ludziach zainteresowanych wyborem zawodu instalatora jako ścieżki swojej kariery.
– Dzięki GROHE Professional podkreślamy nasze zaangażowanie w utrzymanie jak najlepszych relacji z partnerami branżowymi. Bazując na doświadczeniu i wiedzy, stworzyliśmy kompleksowy pakiet
produktów i usług, który zapewnia rozwiązania dla
branży sanitarnej, stojącej obecnie w obliczu wielu
wyzwań. Instalatorzy są podstawą naszej branży,
więc dla nas, jako wiarygodnego partnera, rzeczą
oczywistą jest pomaganie im w codziennej pracy,
najlepiej jak tylko potrafimy – mówi Jonas Brennwald, lider LIXIL EMENA i Co-CEO Grohe AG.
W ofercie GROHE Professional znajdują się funkcjonalne rozwiązania: od wszechstronnej kolekcji GROHE Eurosmart, przez armaturę termostatyczną GROHTHERM, po systemy do montażu
podtynkowego jak GROHE Rapido SmartBox lub
GROHE Rapid SLX. Portfolio opiera się na czterech
filarach marki: niezawodnej jakości, ponadczasowym designie, innowacyjnej technologii (której
przyświeca cel łatwej i szybkiej instalacji), a także – co równie ważne, zrównoważonym rozwoju
od produkcji do użytkowania. Te cechy nie tylko
ułatwiają pracę instalatorom, ale także przyczyniają się do zadowolenia klientów, a tym samym

do bardziej udanych i długoterminowych relacji
biznesowych. Kolejną zaletą oferty GROHE jest
koncepcja Perfect Match: ekspert od kuchni i łazienek oferuje całościowe rozwiązania, które są idealnie dopasowane pod względem formy i funkcji.
Niedobór wykwalifikowanej kadry pracującej
w branży sanitarnej to wyzwanie, któremu firma
GROHE postanowiła sprostać. Marka opracowała ofertę szkoleniową dla profesjonalistów przyszłej generacji. Poprzez swój program GIVE („GROHE Installer Vocational Training and Education”)
firma GROHE wspiera instytucje kształcenia zawodowego w regionie EMENA, a po ukończeniu
edukacji dba, by absolwenci mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.
Zarówno właściciele nieruchomości, jak i deweloperzy coraz częściej traktują zrównoważony rozwój jako priorytet. Jest on także istotnym elementem nowej strategii marki GROHE. Firma chce nie
tylko realizować globalne cele zrównoważonego
rozwoju, ale także dostosowywać się do zmieniających się wymagań klientów dotyczących
względów ekonomicznych. Dzięki zastosowaniu
w rozwiązaniach marki GROHE technologii oszczędzających wodę, architekci, projektanci wnętrz
oraz deweloperzy mogą dokonać zielonej transformacji w nieruchomościach, łącząc kreatywną
wizję z ekologią. Jest to proces przekształcania
się z partnerów biznesowych w liderów wpływu, którzy są gotowi na wyzwania jutra już dziś.
Więcej o GROHE Proffesional
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Nowy katalog produktów Caleffi
Na stronie Caleffi zamieszczono nowy katalog
produktów:
- w części 1 zamieszczono nowy rozdział w całości poświęcony komponentom do instalacji
pomp ciepła,
- opracowano także nową grupę do kontroli ciśnienia w instalacjach wody użytkowej,
- z myślą o nowoczesnych i designerskich łazienkach wprowadzono do oferty kompletny
asortyment rozdzielaczy dla instalacji wody
użytkowej.
Więcej

Szkoły Partnerskie Viessmann
Ambasadorem ZAWODOWCÓW 2022
W czerwcu tego roku Szkoły Partnerskie Viessmann otrzymały od Gazety Wyborczej i Urzędu Miasta Wrocław wyróżnienie: Ambasador
Zawodowców 2022, za działania związane ze
wspieraniem szkolnictwa branżowego i technicznego. Od wielu lat rynek zmaga się z brakiem
fachowców. Szkoły Viessmann odpowiadają na
te potrzeby i są doceniane. Już od 19 lat Szkoły
Partnerskie Viessmann kształcą Zawodowców.

Osobom dorosłym oferują kształcenie na kierunkach: technik odnawialnych źródeł energii, technik chłodnictwa i klimatyzacji, elektryk, technik
elektryk. A młodzieży po szkole podstawowej,
w zawodzie elektryk w szkole znajdującej się
we Wrocławiu. Rynek pracy stale zmienia się
pod wpływem nowych technologii, jak również
pod wpływem zmian klimatycznych czy kryzysu ekonomicznego. Oferowane przez Szkołę zawody gwarantują, że za kilka bądź kilkadziesiąt
lat, absolwenci będą mieli zapewnioną dobrą
i rozwojową pracę.

Sektor ciepła słonecznego
„potroi się” do 2030 r.
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zapotrzebowania UE na ciepło – powiedział Travasaros. – Mamy zdolność produkcyjną w Europie, aby
zwielokrotnić obecną produkcję energii słoneczSektor ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem nej. Zastąpimy import paliw kopalnych europejkolektorów słonecznych z zadowoleniem przyj- skimi produktami i europejskimi miejscami pracy.
muje uruchomienie szeregu inicjatyw mających na Głównym wyzwaniem jest szybkie wdrożenie
celu rozwiązanie trwającego kryzysu klimatyczne- dostępnych rozwiązań, które mogą zapewnić
go i bezpieczeństwa energetycznego: planu REPo- ciepło odnawialne w budynkach i różnych gałęwerEU i strategii UE w zakresie energii słonecznej. ziach przemysłu UE. Nie ma srebrnej kuli, która
Inicjatywy te obejmują propozycje radykalnego zdefiniowałaby jedno uniwersalne zastosowanie,
przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej. a różne technologie są częścią rozwiązania. Jak
Inicjatywa wyznacza nową erę dla technologii sło- wspomniano w strategii UE w zakresie energii słonecznych, zarówno dla fotowoltaiki, jak i ogrze- necznej, „poprzez politykę wsparcia i przepiwania i chłodzenia w oparciu o ciepło słoneczne. sy, które zapewniająrówne warunki działania
Aby zmniejszyć zależność od importu paliw ko- dla wszystkich technologii słonecznychi nie
palnych, Komisja Europejska przedstawiła plan faworyzują jednych przeciwko drugim, władze
REPowerEU, w tym zwiększony cel w zakresie wy- krajowe i lokalne mogą promować najbardziej
korzystania odnawialnych źródeł energii (45%), skuteczne rozwiązanie dla każdej sytuacji”.
przełomową inicjatywę na rzecz wykorzystania Jednym z wyraźnych przykładów przełomowej prodachów słonecznych oraz działania wspierające pozycji jest Solar Rooftop Initiative. Komisarz Kadri
inicjatywy szerszego wykorzystania OZE w za- Simson ogłosiła obowiązek dotyczący dachów sopewnianiu ciepła. Inicjatywy te są uzupełniane larnych dla budynków publicznych i komercyjnych
bardziej szczegółowymi propozycjami zawarty- od 2026 r. oraz dla budynków mieszkalnych do 2029 r.
mi w strategii UE w zakresie energii słonecznej. Środki zaproponowane w ramach inicjatywy SoSolar Heat Europe wyraża uznanie dla wysiłków lar Rooftop ułatwią szybkie wykorzystanie enerKomisji Europejskiej na rzecz szybkiego opraco- gii słonecznej i wyeliminują ważne bariery. 
wania propozycji mających na celu zmniejsze- – Słoneczna energia cieplna zaopatruje już ponad
nie zależności Europy od importowanej energii, 10 milionów gospodarstw domowych, a dzięki inicjatywie Solar Rooftop Initiative możemy zwiększyć
w szczególności rosyjskiego gazu. 
– Nasz sektor jest zaangażowany w realizację wytwarzanie ciepła słonecznego dla gospodarstw
tych celów i propozycji i chcemy współpracować domowych o 9 TWh do 2025 r., W tym dodatkowe
z Komisją Europejską i państwami członkowskimi 60 GWh magazynowania ciepła, dodając do celu
w szybkim i udanym wdrożeniu – powiedział proponowanego dla fotowoltaiki – powiedział
Costas Travasaros, prezes Solar Heat Europe.
Pedro Dias, sekretarz generalny Solar Heat EuroW strategii UE w zakresie wykorzystania energii sło- pe. Ponadto energia słoneczna zwiększy również
necznej podkreślono potrzebę potrojenia obec- dostawy ciepła do procesów przemysłowych i sienego poziomu mocy wytwórczych ciepła z energii ci ciepłowniczych, które również zostaną wzmocsłonecznej do 2030 r., co odpowiada przekrocze- nione przez inne działania i rosnące ceny gazu
niu 110 GWThciepła słonecznego w Europie.  i energii elektrycznej – dodał Dias.
Cel ten stanowi istotny wkład w dekarbonizację Źródło: SPIUG
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Nowelizacja tzw. ustawy 10H
przyjęta przez Rząd
Rada Ministrów, 5 lipca 2022 r., przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przedłożony przez ministra
klimatu i środowiska. Przepisy te stanowią kompromis pomiędzy możliwością rozwoju energetyki
wiatrowej a potrzebami lokalnych społeczności.
Przepisy nowelizacji zakładają, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach
lokalizowania nowych inwestycji dotyczących
lądowych elektrowni wiatrowych. Dotyczyć to
będzie także dalszego rozwoju budownictwa
mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni.
Jednocześnie nowe przepisy gwarantują mieszkańcom gmin, które zdecydują się uwolnić lokalizację okolicznych terenów pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizację
bezpieczeństwa eksploatacji tej infrastruktury.
Ponadto, inwestorzy są zobowiązani do wykorzystania najnowszych technologii, co minimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko.
Utrzymana zostanie także podstawowa zasada
lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na
podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji
będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak
dotąd obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności
całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej).
Zgodnie z nowymi przepisami MPZP będzie
mógł określać inną, niż wyznaczona przez regułę 10H, odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg
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oddziaływań elektrowni wiatrowej jednak z zachowaniem bezwzględnej minimalnej odległości
wynoszącej 500 metrów. Podstawą dla określania odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (SOOŚ), wykonywanej w ramach
MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji
hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Identyczna minimalna bezwzględna odległość bezpieczeństwa będzie dotyczyć lokalizowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do
istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej.
Co ważne, władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową.
Dla ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych, utrzymany zostanie również zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Obowiązek zachowania odległości pozostawiono tym
samym w przypadku parków narodowych (10H)
i rezerwatów przyrody (500 metrów).
W mocy pozostaną obowiązujące postanowienia MPZP oraz decyzje i pozwolenia dotyczące
elektrowni wiatrowych, które zostały wydane
przed wejściem w życie proponowanych przepisów. Na ich podstawie możliwa będzie realizacja

poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
pod warunkiem jednak, że spełniają one wymagania minimalnych odległości od zabudowań
mieszkalnych.
Głównym celem proponowanych rozwiązań są
m.in.:
• uelastycznienie zasad umożliwiających rozwój
lądowej energetyki wiatrowej, co skutkować będzie spadkiem cen energii i zwiększy poziom inwestycji w kraju,
• ułatwienie rozwoju zabudowy mieszkaniowej –
głównie na terenach wiejskich, o co bardzo zabiegają mieszkańcy gmin, w których istnieją już
elektrownie wiatrowe,
• kontynuacja pełnej ochrony społeczności lokalnych przed wpływem elektrowni wiatrowych,
• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez dodatkowe obowiązki serwisowe dla wytwórców.
Wprowadzenie proponowanych rozwiązań umożliwi powstanie nowych instalacji wiatrowych
o łącznej mocy 6-10 GW, przyczyniając się do
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie – zasadniczo – po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij

Minister Anna Moskwa
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materiały z seminarium POBE nt.
REPowerEU
Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności
Energetycznej udostępniło materiały z seminarium
POBE, które odbyło się 30 czerwca 2022 r. online
pt.: REPowerEU – przyspieszenie dekarbonizacji
i wzrostu efektywności budynków. Koniec montażu kotłów na paliwa kopalne w budynkach w 2029?
Dostępne materiały/prezentacje:
• RepowerEU – Izabela Zygmunt | Komisja Europejska: kliknij
• RepowerEU – przyspieszenie efektywności
energetycznej i dekarbonizacji budynków w UE
– Paweł Wróbel | POBE: kliknij
• Zmiany w ekoprojekcie 2023, budynki ZEB
a program Moje Ciepło i Mój Prąd – poradnik Moje
Ciepło – Paweł Lachman | POBE, PORT PC: kliknij
Najważniejsze tematy spotkania:
• kamienie milowe w KPO w kontekście REPowerEU (zmiany w programie Czyste Powietrze, wydatkowanie unijnych środków na ogrzewanie –
budynki publiczne i wielorodzinne)
• przyspieszenie terminów związanych z dyrektywą EPBD w Parlamencie Europejskim – czy czeka nas dodatkowa rewolucja?
• szanse i zagrożenia wdrożenia REPowerEU: od
zmian technologii, rynku po dodatkowe profity
i obciążenia – co realnie może być wdrożone?
• jak wygląda sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej – czy ktoś może wyprzedzić REPowerEU?
• jak wygląda problem pozyskania środków finansowych dla nadchodzących zmian (termomodernizacja, dekarbonizacja, odejście od klasycznych surowców energetycznych)
Podczas spotkania zaprezentowano nowy poradnik Domy zeroemisyjne w programie Moje
Ciepło. Nowy standard budynków – ZEB, czyli
budynki zeroemisyjne: kliknij
Źródło: POBE, pełna informacja i materiały: kliknij

07/2022
Plan równości płci dla ITB
na lata 2022-2027
Instytut Techniki Budowlanej przyjął Plan równości płci na lata 2022-2027. Dokument zawiera
diagnozę stanu oraz propozycję działań Instytutu

Nowy kanał YouTube
InstalSoft Polska
Kilka miesięcy temu utworzony został osobny kanał InstalSoft Polska dedykowany użytkownikom
polskiej wersji oprogramowania InstalSystem 5.
Na kanale znaleźć można następujące playlisty:
1. InstalSystem 5 – prezentacja pakietu – filmy prezentujące koncepcję projektowania oraz wybrane
moduły i funkcje (kliknij).
2. Webinaria i tutoriale z InstalSystem 5 – komplet
webinarów i tutoriali z dostępnych modułów pakietu (kliknij).
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w zakresie wspierania równości płci. Plan został
podpisany przez dyrektora ITB dr. inż. Roberta Geryło i wprowadzony w życie Zarządzeniem
nr 23 z dnia 7 lipca 2022 roku.
Źródło: ITB
Pełna informacja: kliknij

3. Nowości w InstalSystem 5 – krótkie filmy prezentujące nowości w kolejnych publikacjach pakietu (kliknij).
Zachęcamy do subskrypcji kanału, aby być na
bieżąco informowanym o nowych filmach. Firma ma nadzieję, że wydzielenie kanału InstalSoft
Polska ułatwi użytkownikom znalezienie interesujących filmów związanych z poszczególnymi
modułami oraz funkcjami InstalSystem 5.
Istniejący wcześniej kanał został przemianowany na InstalSoft Global i zawiera filmy głównie
w językach angielskim, ale również chińskim,
niemieckim, rosyjskim i włoskim.

30 lat Prandelli w Polsce
W tym roku Prandelli Polska obchodzi 30. urodziny. Historia firmy rozpoczęła się w grudniu 1992
roku w Gdańsku. 30 lat to trzy dekady systematycznego rozwoju firmy i budowania marki. To także
ciągłe rozwijanie portfolio produktowego, dopasowanego do wymagań zmieniającego się rynku.
Na początku działalności oferta obejmowała jedynie system polipropylenowy Coprax w kolorze
niebieskim. W kolejnych latach poszerzano gamę
produktów o systemy rur jednorodnych PEX (Tuborama), rur wielowarstwowych (Multyrama, Tris-up)

PIIB: zmiana wysokości składek
członkowskich na 2023 r.
Z uwagi na wątpliwości wynikające ze zmiany
wysokości składek członkowskich Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyjaśnia, że opłaty za miesiące do końca grudnia
2022 roku powinny być wnoszone w następujących kwotach: składka na okręgową izbę 29 zł/
miesiąc oraz składka na krajową izbę 6 zł/miesiąc.

Podsumowanie XXXIX sesji
egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane
XXXIX sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 27 maja
br. egzaminem pisemnym. Do egzaminu testowego przystąpiło 3235 kandydatów ubiegających się
o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3440 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 84,85%,
natomiast ustnego 76,83%. Ogólna zdawalność
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oraz ogrzewania podłogowego. W ostatnim okresie dodano do oferty także produkty pod marką Vissen – system
zgrzewany szary (Vissen PP-R)
oraz rury PERT (Vissen PERT).
Przez te lata firma niezmiennie buduje pozycję, opartą na
wizerunku solidnego dostawcy oferującego najwyższej jakości, europejskie systemy instalacyjne. Główną jej siłą jest lojalny i zaangażowany zespół ludzi ceniący stabilizację zatrudnienia oraz
przyjazną atmosferę pracy.

Od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska na
okręgową izbę wynosi 39 zł/miesiąc oraz składka na krajową izbę wynosi 8 zł/miesiąc.
W celu uzyskania aktualnej wysokości opłaty
za bieżący okres należy skorzystać z generatora blankietów składek zamieszczonego na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod
adresem: kliknij
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 80,72%, co nie odbiega od
poziomu zdawalności w sesjach poprzednich.
2643 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1182 osób), a najmniej, bo tylko
33 osoby, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz 30 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij
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Relacja: X KONGRES PORT PC
„Nowe wyzwania i szanse
rynku pomp ciepła w Polsce”
2 czerwca 2022 r. w Krakowie odbył się X Kongres
Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp
Ciepła (PORT PC). W tym roku wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w formie hybrydowej.
X Kongres był szczególnie ważnym momentem
w 11-letniej historii stowarzyszenia i historii branży pomp ciepła w Polsce.
Kongres PORT PC to najważniejsze, coroczne wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce, w każdym
roku gromadzące kilkaset osób z branży techniki grzewczej i budynkowej. W tegorocznej edycji udział wzięło 750 uczestników (200 na żywo,
550 w formule online). Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy specjalistami.
Gośćmi specjalnymi X Kongresu byli m.in.: Paweł
Mirowski – prezes zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich z The Regulatory Assistance Project
(RAP), Phil Hurley – przewodniczący Heat Pump
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Association (HPA), Monika Morawiecka – Senior
Advisor The Regulatory Assistance Project oraz
Marek Miara – Business Developer Heat Pumps
w Fraunhofer ISE.
Podczas Kongresu Jan Rosenow (RAP) otrzymał
wyróżnienie PORT PC za wyjątkowy wkład w rozwój pomp ciepła i OZE w Europie.
Wiodącym zagadnieniem X Kongresu PORT PC
było pokazanie nowych wyzwań dla branży pomp
ciepła oraz omówienie nowych programów dofinansowania dla pomp ciepła zarówno dla budynków nowo budowanych, jak i poddawanych
termomodernizacji. Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia było
przybliżenie sytuacji w dwóch kluczowych krajach w Europie: w Wielkiej Brytanii i Niemczech
oraz wyzwania przed branżą w Polsce, optymalne programy wsparcia w Europie oraz nowe standardy branżowe PORT PC dotyczące dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła.
Podczas Kongresu zostały przedstawione także
działania w branży pomp ciepła oraz wskazówki,
jak może się zmieniać się rynek w Polsce w najbliższych latach.
W trakcie kongresu odbyła się premiera trzech
poradników:
- Domy zeroemisyjne w programie Moje Ciepło.
Nowy standard budynków – ZEB, czyli budynki
zeroemisyjne. Link do poradnika w PDF: kliknij
- Palne czynniki chłodnicze. Link do poradnika
w PDF: kliknij
- Budowanie Europy Net_Zero. Link do poradnika w PDF: kliknij
Wszystkie materiały – zapis wideo Kongresu,
prezentacje w pdf oraz poradniki dostępne są
na stronie kongresu: https://portpc.pl/kongres/
Źródło: PORT PC

Polska nie popiera Pakietu
Fit for 55
- Pakiet Fit for 55 w całości nie jest dla nas możliwy do osiągnięcia. Pakiet narzuconych nam
rozwiązań nie wzmacnia naszej gospodarki
i społeczeństwa. Wiąże się z wykluczeniem energetycznym. System ETS w obecnym kształcie
powinien być zawieszony do czasu głębokiej
reformy, przynoszącej wymierne efekty – mówiła minister Anna Moskwa podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, które zakończyło się 29 czerwca 2022 r.
w Luksemburgu.
Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds.
Środowiska nie poparła szeregu niekorzystnych
dla Polski i jej mieszkańców propozycji rozwiązań
w sprawach środowiska i klimatu, które wynikają z dokumentów tzw. Pakietu Fit for 55.
– Prace nad pakietem Fit for 55, który w całości jest
dla nas bardzo wymagający, trudny, a wręcz niemożliwy do osiągnięcia, trwają. Ostatnie miesiące
to był ogromny wysiłek dla nas, żeby wytłumaczyć
polski system ciepłownictwa, czyli ciepłownictwo
systemowe, w którym mamy ponad 40 proc. społeczeństwa. To, co jest na dzisiaj osiągnięciem i ważnym elementem do podtrzymania w kolejnych pracach, to zrozumienie dla naszego ciepłownictwa
i jednocześnie wykluczenie ciepłownictwa z obo-
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wiązkowych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii – oświadczyła minister Anna Moskwa.
Poinformowała też, że podczas Rady w formacie ministrów ds. środowiska tematem dyskusji
był unijny system uprawnień do handlu emisjami. – Jest to dyskusja niezwykle dla nas istotna
i najważniejsza na dziś. Widzimy światło w tunelu, możliwość wprowadzenia mechanizmu kontroli
ETS. W dzisiejszym kształcie on nie działa. Istnieje
minimalna szansa na reformę ETS. (…)
Normy emisji CO2 dla nowych samochodów
osobowych
– Wprowadzenie zakazu sprzedaży aut z silnikiem
spalinowym od 2035 r. jest dla Polski nie do przyjęcia. Zarówno rynek, jak i społeczeństwo nie jest
na to gotowy. Dopóki nie będziemy mieli na rynku aut, przystępnych cenowo, społeczeństwo nie
zaakceptuje takich pomysłów – mówiła minister
Anna Moskwa.
Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła
także, że kluczową kwestią oprócz ceny nowych
samochodów zeroemisyjnych jest rozwój niezbędnej infrastruktury, która miałaby zapewnić
bezproblemowe użytkowanie tego typu pojazdów. W wypowiedzi podkreślono także, że data
wprowadzenia unijnych wymogów jest nierealna.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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Zakaz montażu
kotłów gazowych
i wykorzystywania gazu
w ogrzewnictwie...
SPIUG interpretuje informacje
Od pewnego czasu, pojawiają się w mediach sensacyjne informacje
na temat spodziewanego szybkiego zakazu instalacji kotłów gazowych
oraz wykorzystywania gazu w instalacjach do ogrzewania.
Tego typu informacje wprowadzają niepokój na rynku i są często
przyczyną wstrzymywania decyzji o wymianie starych kotłów na nowe,
co dotyczy zarówno starych kotłów gazowych, jak również kotłów
spalających śmiecie, co nie jest korzystne w walce o czyste powietrze.
Czy to jest prawda i jakie rozwiązania są realne?
Przepisy dotyczące potencjalnego
zakazu używania kotłów gazowych
Nie ma obowiązującego aktu prawnego, który w przyszłości doprowadzałby do zakazu
używania urządzeń gazowych. Wbrew rozpowszechnianym informacjom, po 2027 roku
nie ma zakazu urządzeń gazowych.
Obowiązujące obecnie przepisy na pewno tego
nie określają. Zamieszanie powoduje interpretacja dwóch różnych przepisów:

• Komisja Europejska w projekcie inicjatywy
REPowerEU oświadczyła, że zaproponuje zakaz „samodzielnie instalowanych kotłów na paliwa kopalne” od 2029 roku. Miałoby to nastąpić w wyniku zmian w ekoprojekcie, ale Komisja
nie przedstawiła jeszcze odpowiedniego wniosku ustawodawczego. Państwa członkowskie
będą miały możliwość zakwestionowania takiej
propozycji w ramach zwykłej procedury ekoprojektu (forum konsultacyjne, głosowanie itd.),
a nawet wcześniej, wywierając presję na Komisję

przed wnioskiem, co jest bardzo prawdopodobne i już ma miejsce;
• Jeśli chodzi o datę 2027 roku, propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowelizacji zapisów
dyrektywy o efektywności energetycznej EPBD
mówi: brak wsparcia dla „kotłów zasilanych paliwami kopalnymi” od 2027 r.
Tak więc, jak na razie nie ma mowy w oficjalnych
dokumentach o zakazie stosowania kotłów gazowych. Tego typu decyzje były podejmowane na
poziomie kilku państw członkowskich, ale nie było
to działanie obligatoryjne dla całej UE. Obecnie
trwa proces dyskusyjny nad zapisami i dalszym
procedowaniem. Podstawą publikowanych fake
newsów jest próba interpretacji różnych propozycji zwartych w szeregu dokumentów dla uzyskania oczekiwanego efektu medialnego. Z drugiej strony, państwa członkowskie, które z jednej
strony deklarują chęć przyspieszenia takiego zakazu, z drugiej podejmują działania, które nie są
zgodne z takimi deklaracjami, ale są zgodne z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na swoim terenie.
Jeżeli taka regulacja weszłaby w życie po 2029 roku,
to nie wykluczałaby instalacji kotłów gazowych
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w układach hybrydowych np. z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła z uwagi z stan istniejących budynków i ich poziom zapotrzebowania na ciepło.
Czy dobrym pomysłem jest zakaz
stosowania urządzeń gazowych
na obecnym etapie?
Nie, to nie jest dobry pomysł.
Z pewnością musimy ograniczyć zużycie wszystkich paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego
w ogrzewaniu, co Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych postuluje już
od wielu lat, ale powinno być to realizowane w sposób zrównoważony i przemyślany, aby nie zaburzyć bezpieczeństwa energetycznego odbiorców
i nie pogłębiać ubóstwa energetycznego, co wiąże
się ze skutkami fatalnymi dla społeczeństw. Stopniowe i konsekwentne odchodzenie od stosowania paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie dla
naszego bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia naszych celów w zakresie dekarbonizacji.
Najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem, aby to zrobić, jest połączenie wydajnych,

Fot. www.reneweuropegroup.eu
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Jakie urządzenia grzewcze będzie
można zainstalować po 2027 roku w UE?
To będzie najprawdopodobniej zależało od przepisów poszczególnych państw członkowskich.
Po 2027 r. będziemy potrzebować kombinacji
urządzeń, które będą w stanie zrealizować nasze

cele w zakresie dekarbonizacji i bezpieczeństwa
energetycznego. Nie przeglądając długiej listy
urządzeń, warto wspomnieć o następujących
podstawowych założeniach: efektywna elektryfikacja wzrośnie dzięki zastosowaniu pomp ciepła i instalacji hybrydowych. Po stronie paliw
gazowych potrzebujemy urządzeń zdolnych do
zmniejszenia zużycia gazu i w pełni gotowych na
współpracę z innymi źródłami ciepła wykorzystującymi energię odnawialną. W tym sensie wszystkie urządzenia gazowe dostępne obecnie na rynku mogą wykorzystywać biometan, a większość
z nich jest w stanie przejąć 20% udziału wodoru
zmieszanego z metanem. Od 2029 roku proponujemy, aby wszystkie urządzenia były gotowe
do konwersji na wykorzystanie 100% wodoru.
Połączenie tych technologii z energią słoneczną może jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie. Dodatkowo, z pewnością, swoje miejsce w miksie
energetycznym umocnią nowoczesne kotły na
biomasę oraz zwiększy się wykorzystanie ciepła
z kolektorów słonecznych do ogrzewania i przygotowywania ciepła w procesach przemysłowych.
Kluczowe jest również, aby transformacja odbywała się tak, aby użytkownicy końcowi byli
w stanie finansowo dokonać inwestycji niezbędnych do nabycia bardziej wydajnych i gotowych
do użycia energii odnawialnej urządzeń oraz je
eksploatować. W tym sensie systemy zachęt są
ważne i powinny być skierowane do wszystkich
przyszłościowych urządzeń, które pozwolą na
spełnienie warunków niezakłóconego zaopatrzenia w ciepło przy akceptowalnych kosztach
eksploatacji oraz zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza.
Podejście oparte na wielu technologiach i wielu nośnikach ma fundamentalne znaczenie również w przypadku zachęt, w celu zaspokojenia
potrzeb wszystkich budynków i rodzin.
rekl ama

przyszłościowych technologii, gotowych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii w instalacje hybrydowe. Technologie pomp ciepła z pewnością będą bardzo powszechne w jutrzejszym
budownictwie i muszą być promowane. Ale nadal
będziemy potrzebować urządzeń pracujących z
paliwami gazowymi, które są przystępne cenowo
dla każdego obywatela UE, a także dostosowane do istniejących budynków, które potrzebują
jeszcze wiele lat na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji koniecznej do pełnego wykorzystania OZE do ogrzewania/potrzeb
użytkowników. Ponadto uzupełnienie ogrzewania elektrycznego gazem może zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej (np. w celu pokrycia
sezonowego szczytu ciepła), zapobiegając potencjalnemu black-outowi, jednocześnie oszczędzając finanse na wzmocnieniu sieci elektroenergetycznej i zwiększeniu mocy wytwórczych.
W przyszłości zainstalowane już urządzenia zasilane paliwami gazowymi będą jednak działały
inaczej niż obecnie: będą bardziej efektywne (np.:
układy hybrydowe z kolektorami słonecznymi
i pompami ciepła, gazowe pompy ciepła, jednostki mikrokogeneracyjne, a także kotły kondensacyjne) i będą wykorzystywać zielone gazy, takie
jak biometan i zielony wodór jako stabilne, niezależne od warunków pogodowych źródło ciepła.
W rzeczywistości ważne będzie jak najszybsze
wprowadzenie zielonych gazów do miksu energetycznego w ogrzewnictwie, aby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego i emisję CO2.
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Zasobniki buforowe Roth
Quadroline z tworzywa
HDPE do współpracy
z pompami ciepła
Rewolucja na rynku zasobników
Jus t y n a P y t kows k a

Efektywność pompy ciepła podyktowana jest korelacją
z dopracowanymi komponentami instalacji. Szczególną rolę
dla prawidłowej pracy pompy ciepła odgrywa zasobnik buforowy.

Lekka konstrukcja Roth Thermotank Quadroline ułatwia sprawne wniesienie zasobnika
do budynku, nawet przy dużych pojemnościach zasobników, ze względu na ich niską masę,
samodzielny transport przez dwie osoby nie sprawia żadnego problemu

Na rynku instalacyjnym jest prawdziwy boom
na pompy ciepła. Ceny gazu zmuszają do poszukiwania alternatywnych urządzeń grzewczych,
które wykorzystują również alternatywne, czyli inne niż gaz, źródła energii. Koszty inwestycyjne zakupu pompy ciepła wciąż do najniższych nie należą, jednak eksploatacyjnie ratują
roczny budżet przeznaczony na rachunki za
ogrzewanie.
Pompa ciepła stanowi ekologiczne źródło ciepła i przenosi energię ze środowiska naturalnego
(grunt, woda, powietrze) do instalacji. Jednocześnie nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne, bo nie powoduje emisji szkodliwych związków CO2.
Efektywność pompy ciepła podyktowana jest
korelacją z dopracowanymi komponentami

instalacji. Szczególną rolę dla prawidłowej pracy pompy ciepła odgrywa zasobnik buforowy.
Cechy szczególne zasobników
buforowych Roth Quadroline
Doświadczenie produkcyjne firmy Roth sięga lat
70. Dokładnie w 1971 roku uruchomiono produkcję polietylenowych zbiorników na olej opałowy,
która bazowała na procesie wydmuchu z wytłaczaniem. Proces technologiczny wytwarzania
zbiorników polietylenowych jest stosowany do
dziś. Park maszynowy wspierany dodatkowo nowoczesnym sterowaniem i bogate doświadczenie
kadry inżynierów, umożliwiły przejście bariery dotąd przez innych niepokonanej – stalowa konstrukcja zasobników została zastąpiona tworzywem.
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Materiał zasobników Roth Quadroline
do pomp ciepła stanowi kompozyt złożony z tworzywa HDPE (PE-RT), aluminiowej warstwy antydyfuzyjnej i włókna szklanego.
100-procentową odporność na dyfuzję
dzięki powłoce ochronnej z aluminium
potwierdza atest niemieckiego Instytutu Fraunhofer IKTS Hermsdorf. Roth
Thermotank Quadroline dostępne są
w trzech pojemnościach: 325, 500 i 850 l
jako zasobniki buforowe do centralnego
ogrzewania (TQ-P), buforowe ze sprzęgłem hydraulicznym (TQ-T), wężownicowe do ciepłej wody użytkowej (TQ-TW, TQ-TWK), wężownicowe do ciepłej
wody użytkowej z buforem (TQ-TWT)
i solarne (TQ-S, TQ-TWS, TQ-K). Zasobniki zapewniają odporność na stałe ciśnienie 3 bar i maks. temperaturę roboczą 90°C.
Przy podgrzewaniu wody użytkowej zastosowano higieniczny sposób pracy, eliminując przestoje wody i powstawanie środowiska podatnego
dla rozwoju Legionelli.
Bryłę zasobników pokrywają segmenty izolujące z EPS, tworząc kwadratowy profil konstrukcji, która optymalnie wykorzystuje każdy centymetr kwadratowy powierzchni. Kompaktowy,
praktyczny kształt zasobników z wagą tylko około 1/3 porównywalnego konwencjonalnego zasobnika ze stali, ogranicza ilość potrzebnego
w pomieszczeniu miejsca do minimum.
Klasa efektywności energetycznej zasobników
Roth Quadroline w zależności od zastosowanego płaszcza termicznego Thermocoat lub Thermocoat plus kształtuje się odpowiednio na poziomie B lub A.
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Rola zasobnika buforowego
w układzie z pompą ciepła
Sprężarka pompy ciepła jest newralgicznym i delikatnym komponentem, który reaguje negatywnie na częste włączanie i wyłączanie i której żywotność zależy od poprawnie zaprojektowanego
i wykonanego układu instalacji. Pompa ciepła w
cyklu startowym potrzebuje ca. 5 min., żeby dokonać samoregulacji, wtedy ma też bardzo duże
zużycie prądu. Optymalizacja pracy pompy ciepła podyktowana jest dwoma czynnikami: minimalnym przepływem i minimalnym zładem wody
(minimalną objętością instalacji). Minimalny przepływ określa dokumentacja pompy ciepła.
Co do zasady pompa ciepła powinna mieć zatem
zapewniony minimalny czas pracy z nominalną
mocą, rzadsze uruchomienia, ale to nie oznacza,
że pompa ciepła pracuje 24 h.
Jeśli w tym wymaganym minimalnym czasie do
systemu grzewczego nie zostanie przekazane ciepło z pompy ciepła, dojdzie do zakłóceń związanych z wysokim ciśnieniem.
Minimalna potrzebna objętość wody w przewodach rozprowadzających uzależniona jest od
maksymalnej mocy grzewczej pompy ciepła. Jeżeli objętość wody w obiegu grzewczym nie jest
wystarczająca, aby zapewnić minimalny przepływ dla przewidzianego minimalnego czasu
pracy, stosuje się zasobniki buforowe centralnego ogrzewania. Bufory ograniczają cykle włączeniowe i wyłączeniowe pompy ciepła.

Program zasobników buforowych Roth
Quadroline do pomp ciepła obejmuje dwa typy: szeregowy zasobnik buforowy centralnego ogrzewania Roth
Quadroline TQ-P oraz równoległy zasobnik buforowy centralnego ogrzewania ze sprzęgłem hydraulicznym TQ-T.

Szeregowe łączenie zasobników buforowych (odpowiednik Roth Quadroline TQ-P z dwoma przyłączeniami: zasilanie i powrót źródła ciepła/pompy ciepła) jest z jednej strony korzystniejsze: pod
względem energetycznym ze względu na niską
temperaturę zasobnika, z drugiej zaś strony wymagające hydraulicznie: należy wbudować by-pass
z nadmiarowym zaworem różnicy ciśnień, aby zapewnić minimalny przepływ dla pompy ciepła,
w sytuacji gdy jedna lub więcej pętli ogrzewania
podłogowego wyposażonych w siłowniki zaworu
rozdzielacza zostaną zamknięte. Systemy szeregowych zasobników buforowych zalecane są jedynie w instalacjach z jednym obiegiem grzewczym
i w układzie z maks. jedną pompą obiegową oraz
służą zwiększeniu objętości systemu grzewczego.

Zasobnik buforowy Roth Quadroline TQ-P
i zasobnik buforowy Roth Quadroline TQ-T
Dobór wielkości zasobnika buforowego:
Przyjmuje się 20-30 l/kW mocy pompy ciepła,
średnio:
do 14 kW – ca. 325 l
15 – 20 kW – ca. 500 l
powyżej 20 kW – 850 l.
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Rola by-passu z nadmiarowym zaworem
różnicy ciśnień w układzie szeregowym
Dodatkowo możemy wyróżnić zasobniki buforowe zasilania i powrotu. Zaletą włączenia zasobnika buforowego w obieg zasilania jest możliwość

Wszystkie pętle ogrzewania
podłogowego otwarte, pompa obiegowa
pracuje, czujnik kontrolny pompy ciepła
na powrocie. Gdy wszystkie pętle grzewcze
ogrzewania podłogowego są otwarte,
100% przepływu wchodzi i wychodzi
z ogrzewania podłogowego i wraca
do pompy ciepła

07/2022
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Zasobniki buforowe zapewniają prawidłową pracę pomp ciepła
• Utrzymują wymagany minimalny przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła, gdy pętle
ogrzewania podłogowego wyposażone są w siłowniki zaworu rozdzielacza mogące ograniczać przepływ wody grzewczej.
• Gwarantują wymagany minimalny zład wody do poprawnej pracy agregatu pompy ciepła.
• Pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego w instalacji z dodatkowym źródłem ciepła, np., kotłem gazowym (łączą istniejące źródła ciepła) lub w instalacji mieszanej ogrzewania podłogowego i grzejnikowego, pracujących na innych wartościach przepływów.
• Magazynują ciepło do przeprowadzenia funkcji rozmrażania okresowo oszronionego parownika
pompy ciepła powietrze-woda w sezonie grzewczym przy tz ≤0°C (przy poborze ciepła z otoczenia zimą, wykrapla się wilgoć, która zamarza i ogranicza przepływ; pompa ciepła rozpoczyna odszranianie, żeby odmrozić parownik; ciepło potrzebne do tego procesu pobierane jest z bufora).

zintegrowania z grzałką jako dodatkowym źródłem ciepła. Usytuowanie zasobnika w obiegu
powrotu wiąże się z mniejszymi stratami ciepła,
jednak nie ma możliwości dogrzewania zasobnika. Zasobniki buforowe powrotu stosowane są
w celu zwiększenia objętości instalacji oraz wydłużenia czasu pracy sprężarki pompy ciepła.
Zasobniki buforowe włączone równolegle (odpowiednik Roth Qaudroline TQ-P z czteroma przyłączeniami: zasilanie i powrót źródła ciepła/pompy
ciepła oraz zasilanie i powrót z instalacji/np. ogrzewania podłogowego) oddzielają źródło ciepła –
pompę ciepła od obiegu grzewczego, spełniając
tym samym funkcję sprzęgła hydraulicznego. Odsprzęglenie hydrauliczne konieczne jest zawsze
w przypadku łączenia kilku obiegów grzewczych,
w tym pracujących na innych wartościach przepływów i z min. dwiema pompami obiegowymi (jedna pompa z pompy ciepła podaje do zasobnika,
a druga do ogrzewania podłogowego lub podłogowego i grzejników). Takie połączenie jest najbezpieczniejszą metodą uniknięcia błędów hydraulicznych. Równoległa praca zasobnika zapewnia
konieczny minimalny przepływ dla pompy ciepła.

Przykładowo jedna pętla ogrzewania
podłogowego zostaje zamknięta, bo
pomieszczenia nie wymaga grzania, a dla
pompy ciepła potrzebny jest zawsze stały
przepływ; brakujący częściowy czynnik
przepływu zostaje uzupełniony na bypassie
z nadmiarowym zaworem różnicy ciśnień.
Zawór montowany zawsze „za” buforem,
nigdy „przed”. Jeśli przepływ w instalacji
grzewczej jest stały, tzn. nie ma termostatów
i siłowników w ogrzewaniu podłogowym
(wszystkie pętle są stale otwarte), za
zasobnikiem nie trzeba budować bypassu
i montować zaworu
Zasobnik buforowy zasilania
i zasobnik buforowy powrotu

Równoległe połączenie zasobnika, min. 2 pompy
obiegowe, nie jest potrzebny bypass z nadmiarowym
zaworem różnicy ciśnień, czujnik kontrolny znajduje się
na zewnętrz zasobnika buforowego na wysokości powrotu

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com
www.roth-polska.com
rekl ama
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Wyzwania rynku
pomp ciepła, czyli…
kilka pytań o realia
Dawid Pa n t e r a

Plan został nakreślony… 3 mln pomp ciepła w Europie do 2025 roku. Czy damy
radę zamontować te wszystkie pompy ciepła? …co potem? Kto je będzie
konserwował i naprawiał? Jak właściwie się do tego przygotować?
Jak dzisiaj wygląda rynek
pomp ciepła w Polsce?
Rok 2021 zamknięty został 93 000 sztukami nowych pomp ciepła, co wg najnowszych danych
statystycznych (https://www.gunb.gov.pl/strona/
statystyki) miałoby stanowić około 42% wszystkich pomp ciepła zainstalowanych w Polsce. Dane
statystyczne nie są prawdopodobnie kompletne
i rzeczywista liczba pracujących w Polsce pomp
ciepła jest znacznie wyższa. Niemniej jednak faktem jest, że w ostatnich kilku latach zainteresowanie „zatrudnieniem” pomp ciepła do pracy na rzecz
ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej
wody w naszych domach dynamicznie rośnie.
Z całą pewnością wielu użytkowników klimatyzatorów nie zdaje sobie sprawy, że również
eksploatuje pompę ciepła z tymże: typu powietrze/powietrze. Swoją drogą nie docenia się
tych urządzeń w świetle obniżenia kosztów eksploatacyjnych na cele grzewcze. Pompa ciepła
powietrze/powietrze, czyli inaczej klimatyzator

może pracować z niezłą efektywnością roczną –
wg kart produktu sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń dla klimatu zimnego wynosi nawet 3,2. Jasne, nie dysponujemy zazwyczaj
wystarczającą mocą do stabilnego ogrzewania
domu, nie przygotujemy ciepłej wody użytkowej,
a ogrzewanie pomieszczeń nie zapewnia takiego
komfortu jak ogrzewanie wodne, ale w okresie
przejściowym, pod kątem szybkości dostarczania ciepła do pomieszczeń nie ma sobie równych.

oczekiwania na model czerpiący ciepło z gruntu,
bo w przypadku dobrze wykonanej instalacji
w efekcie końcowym otrzymujemy urządzenie
grzewcze o stabilnej pracy i przewidywalnych
kosztach eksploatacyjnych.
Wracając do tematu… 3 mln pomp ciepła w Europie z czego blisko 590 000 tylko w Polsce do
końca 2024 roku. Licząc wprost 590 000 sztuk
x 2,5 dłuższy czas montażu (średnio), to ile więcej rąk do pracy jest potrzebne? W dużej mierze
liczby te przedstawiają instalacje modernizowane
(dane wskazują rok 2021 jako przełomowy
w tym zakresie), w których zastępujemy istniejące źródło ciepła, a są to z reguły instalacje wymagające od instalatora szerokiej wiedzy z zakresu
hydrauliki, bezpieczeństwa montażu, jak i specyficznych wymagań, typowych dla pomp ciepła.
Potrzebna rzetelna wiedza
instalatorów
Wiedza hydrauliczna potrzebna jest do oceny sytuacji wyjściowej – czy wystarczy wymienić źródło ciepła, czy konieczna jest modernizacja instalacji dystrybucji ciepła? Czy dotychczasowy

Wyzwania w aspekcie wykonawstwa:
czas montażu
Montaż pompy ciepła powietrze/woda trwa dzisiaj od 1 do 3 dni, a więc średnio 2,5x dłużej
niż kotła gazowego, a w przypadku modelu solanka/woda…. dłużej – żaden to konkret, ale
biorąc pod uwagę dodatkowe prace związane
z przygotowaniem projektu, zgłoszeniem i wykonaniem dolnego źródła rozmawiamy o tygodniach. Oczywiście nie należy się zrażać czasem

Dawid Pantera podczas prezentacji pompy ciepła
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sposób przygotowania wody użytkowej jest właściwy do współpracy z pompą ciepła? Czy mogę
zostawić istniejące źródło ciepła i „dostawić”
pompę ciepła? To pytanie jest istotne nie tylko
z punktu widzenia właściwego podłączenia hydraulicznego, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Czynniki chłodnicze stosowane
z pompach ciepła są niekiedy palne i nie wolno
ich stosować w pomieszczeniach, gdzie mamy
do czynienia z otwartym ogniem, musi być zachowana minimalna kubatura, a niekiedy także
i minimalna powierzchnia. Ktoś słusznie zauważy, że w przypadku pomp ciepła typu monoblok,
montowanych na zewnętrz budynku nie trzeba
tych wymienionych punktów brać pod uwagę –
zgadza się, ale to pokazuje jak ważna jest szeroka znajomość tematyki pomp ciepła.
Instalacje poddawane modernizacji muszą przynieść efekt w postaci niższych kosztów eksploatacyjnych, mniejszego zanieczyszczenia środowiska w otoczeniu, poprawy komfortu korzystania
z budynku lub po prostu każdego po trochę. Pompa ciepła, mimo iż dzisiaj potrafi osiągać bardzo
wysokie wartości temperatury zasilania pozwalające na skuteczne ogrzewanie nawet starszych
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Dobór pompy ciepła,
czyli jakie parametry?
Na rynku nie ma dużo profesjonalnych programów doborowych dla pomp ciepła. Gdy królowały modele solanka/woda było ich zdecydowanie więcej – można odnieść wrażenie, że mimo
wszystko łatwiej było przewidzieć efekt końcowy niż w przypadku modeli powietrze/woda.
To nie wynika z naszego braku wiedzy o działaniu tych układów czy też z braku możliwości dokładnego przewidywania zmian temperatury zewnętrznej, co niewątpliwie bardzo wpływa na
pracę tych urządzeń.
Przyczyną może być niezły bałagan w danych
technicznych dystrybuowanych przez producentów i eksporterów. Moc grzewcza i efektywność
pracy określona dla jednego, dwóch czy trzech
punktów temperaturowych nie może być przecież decydująca o wyborze danego modelu. Czy
efektywność pracy COP określona została dla

mocy znamionowej czy też mocy maksymalnej?
Jak zmienia się moc grzewcza urządzenia od temperatury zewnętrznej, a także, jak zmienia się od
temperatury zasilania instalacji grzewczej? Koperta pracy sprężarki a temperaturowy zakres pracy wg danych technicznych? Magia stałej mocy
grzewczej dla różnych temperatur po stronie dolnego źródła? To samo dotyczy również parametrów generowanego hałasu. Obecnie jest obowiązek informowania o mocy akustycznej dla
warunków określonych w Rozporządzeniach Komisji (UE) 811/2013 i 812/2013… dla warunków
znamionowych znormalizowanych. Wartość maksymalna mocy akustycznej może być i często jest
wyższa. Niekiedy można odszukać w danych technicznych danego modelu i powinno się ją przyjąć jako podstawę do obliczenia minimalnej odległości urządzenia od granicy posesji. Wyjątek
stanowi sytuacja, gdy dysponujemy urządzeniem
z funkcją obniżenia hałasu w zdefiniowanym okresie czasu (zazwyczaj w nocy) i producent poinformował nas o wartości mocy akustycznej w tych
warunkach pracy. Pewnym krokiem ku ujednoliceniu danych były już wspomniane powyżej Rozporządzenia Komisji (UE), jednak pozostawiają
one tak dużą swobodę, że w efekcie ciężko dzisiaj porównać ze sobą dwa urządzenia pracujące przecież wg tego samego schematu. Warto
opracować na nowo warunki, które w większym
stopniu trzymałyby w ryzach urządzenia wyposażone w falownik (inwerter). To pozwoli na większą przejrzystość danych i łatwiejszy a może nawet, co ważniejsze, bardziej świadomy wybór.
„Pożądana” pompa ciepła,
czyli jaka? …split czy monoblok?
Czyli… za niecałe 3 lata w Polsce powinno już
być blisko 1 mln pomp ciepła, które będą wymagały konserwacji, przeglądów i także napraw.
rekl ama

instalacji grzewczych nie oznacza, że jest urządzeniem uniwersalnym i należy ją zawsze zastosować. Instalacja grzewcza oparta o kocioł gazowy
mogła charakteryzować się niewielkim przepływem i zmiennym w czasie. W przypadku pompy ciepła odwrotnie, przepływ musi być stały
i o wartości nie mniejszej niż zdefiniowana przez
producenta. Bardzo często stosuje się zbiorniki buforowe, separujące instalację grzewczą od
pompy ciepła, co ściąga z instalatora konieczność
oceny instalacji grzewczej pod kątem hydraulicznym i zapewnia pompie ciepła właściwe warunki pracy. Czy jednak analiza ekonomiczna pracy pompy ciepła zakładała obecność zbiornika
buforowego? Jego obecność w instalacji grzewczej obniża sezonową efektywność pracy o 1%
do 6% – tym silniej, im wyższa jest temperatura
obliczeniowa instalacji grzewczej.
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powinna być łatwa i szybka w instalacji, modułowa i do różnych zastosowań, samoregulująca
i samooptymalizująca się, ekologiczna i ekonomiczna, oraz kompatybilna z przyszłym systemem energetycznym.
Co się kryje pod tymi hasłami? Pierwsze trzy cechy związane są z pracą instalatora. Urządzenie
nie powinno wymagać skomplikowanej wiedzy
i specjalistycznych narzędzi, co jest ważnym warunkiem rozpowszechnienia ich stosowania. Poza
tym produkty powinny umożliwiać poprawną
pracę w warunkach, przede wszystkim temperaturowych, typowych dla instalacji grzewczych
stosowanych obecnie i projektowanych w niedalekiej przeszłości – ukłon w kierunku pomp ciepła pracujących na czynnikach naturalnych, jak
R290 pozwalających na pracę z wyjątkowo wysoką jak na pompy ciepła temperaturą zasilania.
Urządzenia powinny mieć możliwość adaptacji
do różnych warunków pracy pod kątem hydraulicznym. Wymóg minimalnego przepływu czy pojemności wodnej nie powinny już decydować
o zastosowanym rozwiązaniu przyłączenia pompy ciepła do instalacji grzewczej – rozwiązanie stosowane już dzisiaj w modelach np. Vitocal x5x-A.
Prosty, a jakże ważny, punkt mówiący o ekonomii
i ekologii kryje w sobie wiele kwestii. Urządzenia
muszą charakteryzować się wysoką sezonową
efektywnością pracy, a ich praca i zastosowane
rozwiązania powinny być przyjazne środowisku
– to można interpretować ponownie jako ukłon
do czynników naturalnych, których wpływ na
efekt cieplarniany określany jest jako znikomy
lub zerowy. Ostatnia cecha jest ważna z punktu
widzenia rozwoju nowoczesnych i neutralnych
pod względem emisji CO2 obszarów samodzielnych energetycznie, w których zapotrzebowanie
na energię dopasowywane będzie do dostępnych zasobów ze źródeł odnawialnych, a więc
odwrotnie niż dzieje się to obecnie.
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Obserwując liczbę wydanych i aktywnych certyfikatów F-gazowych personalnych (~34 000
w 2022 i ~30 000 w 2021) można odnieść wrażenie, że osoby te z całą pewnością nie będą narzekały na brak pracy. Z punktu widzenia inwestora, jak i instalatora warto zdecydować się na
produkty firm mających doświadczenie w branży i gwarantujące w przyszłości dostępność części zamiennych i wykwalifikowanych serwisantów. To jednak pokazuje też coś innego: czyżby
dominacja splitów, których instalowanie wymaga posiadania uprawnień personalnych, miała wkrótce się skończyć na rzecz monobloków?
Te drugie podczas montażu nie wymagają ingerencji w układ chłodniczy, a więc i nie wymagają uprawnień F-gazowych. Dotyczy to również
zakupu urządzenia przez instalatora, a z punktu widzenia inwestora w większości przypadku
nie trzeba rejestrować urządzenia w bazie CRO
(Centralny Rejestr Operatorów). Z pewnością
modele monoblok dogonią i przegonią modele
split, jednak nokautu nie będzie – mamy duży rynek pomp ciepła split typu powietrze/powietrze,
a dla osób posiadających kwalifikacje F-gazowe
model split stanowi już teraz dobrą okazję do wyróżnienia się wśród ofert monoblokowych. Dość
powiedzieć, że tylko w tym roku, z rynku polskiego skierowano do Państwa Środka ponad
300 zapytań o zakup pompy ciepła monoblok
do wykorzystania pod własną marką – wkrótce
posiadanie w ofercie pompy ciepła typu split będzie więc cenione.
Z punktu widzenia producenta taki rozwój rynku to oczywiście świetna wiadomość. Co jednak
zrobić, aby na tym rynku się wyróżnić i aby to ten
produkt był częściej wybierany od innych. Nie
będę tutaj oryginalny, ponieważ po prostu zacytuję to, co bardzo jasno przedstawił Marek Miara
(Instytutu Fraunhofera ISE) podczas niedawnej
konferencji PORT PC: „pożądana” pompa ciepła

Airmax3 - najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych
i modernizowanych budynków. Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną
technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem
i klasyczną formą. Airmax 3. generacji to ekologia, wydajność
oraz komfort na niespotykanym dotąd poziomie zarówno w zakresie
ogrzewania jak i chłodzenia budynku.

Produkujemy w Polsce

www.galmet.com.pl
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Pompa ciepła Vitocal 300-G – z myślą o modernizacji
Pompa ciepła solanka/woda
Viessmann Vitocal 300-G
dzięki nowoczesnej technologii
inwerterowej jest najbardziej
efektywnym rozwiązaniem dla
nowych domów i najlepszym
wyborem także dla wymiany
starszych pomp ciepła solanka/
woda. Obieg chłodniczy
z regulacją mocy dopasowuje
moc grzewczą pompy ciepła
do bieżącego zapotrzebowania
ciepła w budynku. Efektem
tego jest zmniejszenie częstości
startów przy pracy pod
obciążeniem częściowym
i wyższa efektywność roczna.
Pompa ciepła Vitocal 300-G – trzy wielkości mocy z zakresami
modulacji: 1,7-8,6; 2,4-11,4 oraz 3,8-15,9 kW, co pokrywa szeroki obszar
zastosowań w obiektach nowobudowanych i modernizowanych.
Tryb monowalentny dla ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
Temperatura zasilania: do 65°C dla wysokiego komfortu c.w.u.
Łatwe wstawianie, dzięki możliwości szybkiego wymontowania modułu
pompy ciepła, przyłączonego złączami wtykowymi.
Zintegrowany podgrzewacz przepływowy wody grzewczej,
np. do suszenia jastrychu.
Możliwe regulowanie urządzeń wentylacyjnych Viessmann.
Łatwe wstawianie, dzięki małym rozmiarom i ciężarom modułów.
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Vitocal 300-G solanka/woda
Znamionowa moc cieplna (B0W35)
Zakres modulacji mocy min./maks.
COP w trybie ogrzewania
Zakres mocy chłodzenia
Maksymalna temperatura zasilania
SCOP (dla W35)
Czynnik chłodniczy
Wymiary gł.×szer.×wys.
Ciężar
Poziom mocy akustycznej wg ErP (B0/W55)
Klasa efektywności energetycznej (dla W35)

BWC 301.C06
4,3 kW
1,7-8,6 kW
4,7
1,27-6,56 kW
65°C
5,3
R410A

BWC 301.C12
5,3 kW
2,4-11,4 kW
4,8
1,81-8,55 kW
65°C
5,3
R410A
680x600×975 mm

BWC 301.C16
7,4 kW
3,8-15,9 kW
5,0
2,72-12,35 kW
65°C
5,6
R410A

149 kg
39 dB(A)
A+++ / A++

154 kg
40 dB(A)
A+++ / A+++

163 kg
44 dB(A)
A+++ / A+++

Regulacja online poprzez ViCare

Wysoka efektywność
– niskie koszty energii
Oprócz regulacji mocy, system RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) zapewnia bardzo dokładne i szybkie regulowanie obiegów chłodniczych, poprzez elektroniczny zawór rozprężający. Energooszczędne pompy obiegowe w obiegu
pierwotnym i wtórnym obniżają zużycie energii
i tym samym koszty.
Wysoki komfort mieszkania
we współpracy z systemem
wentylacyjnym
Szczególnie wysoki komfort życia i obsługi oferuje
kombinacja pompy ciepła z systemem wentylacji

mieszkań Vitovent. Ze zintegrowanego regulatora pompy ciepła lub opcyjnego pilota zdalnej
obsługi można komfortowo obsługiwać oba te
urządzenia. W gorące letnie dni można pompę
ciepła zastosować także do chłodzenia pomieszczeń. Potrzebny jest w tym celu opcjonalny zestaw natural cooling-Box.
Prosty montaż, cicha i kompaktowa
Niewielka powierzchnia podstawy, wynosząca
zaledwie 0,5 m2 i dostęp od przodu do wszystkich istotnych do serwisowania zespołów umożliwia na elastyczny wybór miejsca zainstalowania.
Bardzo cicha praca pompy – do 38 dB(A) w trybie nocnym – pozwala zamontować pompę ciepła także w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych.

Znajdujący się w zestawie interfejs internetowy
Vitoconnect pozwala obsługiwać pompę ciepła
online z dowolnego miejsca, korzystając z bezpłatnej aplikacji mobilnej ViCare, możliwej do zainstalowania na wszystkich popularnych urządzeniach mobilnych. Dzięki tej aplikacji możliwe jest
zdalne sterowanie pracą całej instalacji grzewczej, oraz dokonywanie podstawowych zmian.
Po zdefiniowaniu w aplikacji wybranej firmy serwisowej, będzie ona informowana o wszelkich
zakłóceniach w pracy instalacji.
Tym przekonuje Vitocal 300-G:
- bardzo niskimi kosztami eksploatacji, dzięki regulowanej mocy obiegu chłodniczego w innowacyjnej technice inwerterowej, zapewniającej
wysoki współczynnik efektywności sezonowej
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SCOP (seasonal coefficient of performance), Wartość SCOP wg EN 14825: do 5,3 dla umiarkowanych warunków klimatycznych i zastosowań niskotemperaturowych (W35);
- prawie niesłyszalną pracą przy zamontowaniu
w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych, dzięki nowej koncepcji izolacji akustycznej;
- kompaktowymi gabarytami i małą zajmowaną
powierzchnią w budynku;
- wysokim komfortem obsługi – ogrzewanie, chłodzenie, podgrzew ciepłej wody i wentylacja, sterowane przez zintegrowany regulator Vitotronic
z wyświetlaczem graficzno-tekstowym;
- zwiększonym stopniem wykorzystania własnego prądu z instalacji fotowoltaicznych, dzięki możliwości głębokiej modulacji mocy pompy ciepła;
- możliwość komunikacji z Interentem przez interfejs Vitoconnect (zakres dostawy) dla obsługi i serwisowania z bezpłatnej aplikacji ViCare.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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CHC – kompletne centrale grzewcze marki WOLF
Pompa ciepła z zasobnikiem c.w.u., buforem i sterowaniem
Marka Wolf znana jest nie tylko z najwyższej klasy urządzeń
pracujących latami, ale i z kompleksowych rozwiązań
grzewczych opracowanych z myślą zarówno o użytkowniku, jak
i instalatorze. Takim właśnie produktem jest centrala grzewcza
CHC – rozwiązanie grzewcze zawierajace pompę ciepła w dwóch
wariantach monoblokowym (CHA) lub splitowym (BWL-1S),
zasobnik ciepłej wody użytkowej, bufor, przeponowe naczynie
wzbiorcze i niezbędny system sterowania układem.
Tak skompletowany układ to dla użytkownika nie
tylko gwarancja najwyższego komfortu cieplnego,
czy współdziałania komponentów pochodzących
od jednego producenta, ale też dla instalatora duże
ułatwienie w doborze i montażu.
Dodatkowo różnorodność wariantów i mocy cieplnych
czyni te rozwiązania możliwymi do zastosowania
praktycznie w każdym obiekcie.
Dlaczego powietrzne pompy ciepła?

CHC w wersji monoblok

Pompy ciepła typu powietrze-woda są najczęściej stosowanymi pompami ciepła.
Są one niedrogie w zakupie i montażu oraz dostępne w najróżniejszych wersjach: np. jako kompaktowe i atrakcyjne wizualnie, wysokiej jakości
urządzenie monoblokowe, jako szczególnie niedroga pompa ciepła typu split lub jako urządzenie do instalacji wewnętrznej przy szczególnie
trudnych warunkach budowlanych.

Głównym elementem centrali jest monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda CHA. Cicha,
wydajna, solidna, przyjazna dla środowiska i niezwykle trwała pompa ciepła o eleganckim wyglądzie. Przy okazji: dzięki wysokim temperaturom
zasilania (do 70°C tylko w trybie pompy ciepła),
monoblock CHA nadaje się również do budynków modernizowanych. Pompa ciepła CHA oferowana jest w dwóch wersjach mocy 7 i 10 kW.

Zastosowanie technologii inwerterowej zapewnia wysoką wydajność i niskie koszty użytkowania. Duży zakres modulacji pozwala w większym
stopniu dopasować parametry działania pompy
do konkretnych potrzeb użytkownika. Niezwykle
cichą pracę gwarantuje dopracowanie licznych
detali technologicznych, takich jak wolno obracający się wentylator, którego łopatki zostały zaprojektowane na wzór skrzydeł sowy, czy dźwiękoszczelna obudowa z EPP. Wszystko to sprawia,
że pompa ciepła CHA Monoblock emituje dźwięk

na poziomie < 35 dB(A) (emisja dźwięku w trybie
nocnym w odległości 3 m od urządzenia), co czyni ją cichszą od deszczu.
Zastosowany czynnik chłodniczy R290 (propan)
jest przyjazny dla środowiska i nie szkodzi warstwie ozonowej. Umożliwia on także uzyskanie
wysokiej temperatury zasilania, dochodzącej do
70oC. Taka temperatura zapewnia ochronę przed
Legionellą bez użycia dodatkowego źródła ciepła.
W skład centrali grzewczej CHC-Monoblock wchodzi ponadto:

Centrala grzewcza CHC-Monoblock – przykładowy zestaw

Centrala grzewcza CHC-Split – przykładowy zestaw
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• zasobnik ciepłej wody w wielkości 180 lub 280
litrów,
• opcjonalnie bufor o pojemności 35 lub 50 litrów,
• standardowo dodawane do każdego urządzenia – naczynie wzbiorczego o pojemności 24 litrów i moduł obsługowego BM-2.
CHC-Monoblock jest to więc kompletny i bezobsługowy pakiet dedykowany dla domów jednorodzinnych. Modułowa oraz wstępnie zmontowana
konstrukcja znacznie usprawnia i przyspiesza czas
instalacji systemu. Dodatkowo fakt, że wszystkie
elementy pochodzą od jednego producenta oraz
są częścią wcześniej przygotowanego układu,
znacznie minimalizuje szanse popełnienia jakiegokolwiek błędu przez instalatora. Skoordynowany i przemyślany system zapewnia także
większą wydajność i niezawodność.
Do największych zalet monoblokowych pomp
ciepła należą:
- fakt, że monoblokowe pompy są montowane
w całości w fabryce, a następnie dokładnie testowane pod względem szczelności oraz spasowania wszystkich elementów sprawia, że w ich
przypadku znacznie rzadziej dochodzi do rozszczelnień i błędów w instalacji,
- oszczędność miejsca w domu ze względu na to, że
większość układu umieszczona jest na zewnątrz,
- niższy wskaźnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż w przypadku splitowych
pomp ze względu na niewielki zamknięty w urządzeniu układ i wyższą szczelność instalacji, a więc
mniejszą ilość czynnika wymaganą do pracy,
- brak potrzeby posiadania uprawnień F-gazowych przy instalacji urządzenia,
- szybki i stosunkowo łatwy montaż oraz brak potrzeby posiadania narzędzi (takich jak np. pompa próżniowa, manometry), niezbędnych w przypadku splitowych pomp,
- brak potrzeby rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.
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System wsparcia WOLF i 5-letnia gwarancja,
czyli dodatkowe argumenty w rozmowie z inwestorem
Możliwość uzyskania dofinansowania do pomp ciepła:
https://polska.wolf.eu/programy-wsparcia.
Gwarancja Wolf oferuje cały szereg korzyści. Części zużywające się są regularnie
wymieniane, aby system grzewczy działał bezpiecznie, a użytkownicy czuli się komfortowo,
szczególnie zimą. Naprawy są bezpłatne, a części zamienne są zawsze dostępne od ręki.
A co najlepsze, regularna konserwacja systemu grzewczego pozwala zaoszczędzić do 10%
kosztów energii i znacznie wydłużyć żywotność urządzeń.
Użytkownik może cieszyć się 5-letnią gwarancją w trzech prostych krokach:
1. Kupić kompletny pakiet urządzeń grzewczych produkcji WOLF (pompa ciepła,
zasobnik c.w.u., automatyka, przyłącza);
2. Zlecić pierwsze, bezpłatne uruchomienie autoryzowanemu Serwisowi WOLF;
3. Z Autoryzowanym Serwisem WOLF wykonać coroczny, obowiązkowy przegląd
konserwacyjny w okresie trwania gwarancji.

CHC w wersji split
Drugim typem oferowanych przez WOLF centrali
grzewczych są modele CHC-Split wykorzystujące splitową powietrzną pompę BWL-1S.
BWL-1S jest wysokiej jakości, ekonomicznym
urządzeniem, które w standardzie oferuje dwie
funkcje: zimą stale ogrzewa, a latem delikatnie
chłodzi dzięki współpracy z ogrzewaniem płaszczyznowym (ściennym lub podłogowym). Wysoka wydajność z wartością COP do 3,8 (EN 14511).
Jest to dobry stosunek zużytej energii (elektrycznej) do dostarczonego ciepła.
W tym pakiecie oferowane są pompy o mocy 5,
7, 10, 14 i 16 kW.
Tak jak w przypadku CHC-Monoblock, tutaj również

w skład zestawu wchodzi zasobnik ciepłej wody
(pojemność 200 lub 300 litrów), opcjonalny bufor
o pojemności 35 lub 50 litrów oraz naczynie wzbiorcze o pojemności 24 litrów wraz z modułem obsługowym BM-2. W CHC-Split także dostarczamy
pełny modułowy pakiet grzewczy gotowy do błyskawicznej instalacji. Dodatkowo złącza wtykowe
sprawiają, że instalacja jest łatwa i bezproblemowa.
W przypadku splitowych pomp ciepła zaletami są:
• niższe koszty urządzenia,
• mniejsze straty przy przesyle ciepła wynikające
z faktu, że w przypadku splitowych pomp część
układu znajduje się w budynku,
• nieznacznie mniejsze rozmiary jednostki zewnętrznej.

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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Energooszczędne pompy ciepła w ofercie Termet
W trosce o środowisko, w którym
żyjemy, oferta produktowa marki
Termet została rozszerzona
o urządzenia, których praca
opiera się na wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii.
Wśród nich są m.in. nowoczesne,
rewersyjne pompy ciepła
powietrze-woda przeznaczone
do centralnego ogrzewania,
podgrzewania ciepłej wody
użytkowej oraz latem do
chłodzenia, co sprawia, że dają
one użytkownikowi korzyści
przez cały rok.
W ofercie Termet dostępne są dwa modele pomp ciepła: Termet Heat Gold
o mocach 6, 9, 12, 15 i 18 kW oraz Termet
Heat Platinum o mocach 8, 13, 18
i 23 kW. Są to pompy typu monoblok,
co oznacza, że wszystkie komponenty umieszczone są w jednym kompaktowym urządzeniu, a układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty. Taka
konstrukcja sprawia, że montażu może
dokonać instalator, który nie posiada
dodatkowych, kosztownych uprawnień f-gazowych potrzebnych do pracy
z czynnikami chłodniczymi.

PRODUKTY
ZGODNE Z
PROGRAMEM
MOJE CIEPŁO

PRODUKTY
ZGODNE Z
PROGRAMEM
CZYSTE
POWIETRZE

Ekologiczny czynnik
W oferowanych przez Termet pompach ciepła z
serii Gold oraz Platinum zastosowano ekologiczny
czynnik chłodniczy R32. Jest to niezwykle istotne dla środowiska naturalnego ponieważ wskaźnik GWP (współczynnik globalnego ocieplenia)
dla R32 wynosi 675, a więc ma on dużo mniejszy wpływ na zmiany klimatu, niż inne czynniki.
Sprężarka inwerterowa
Pompy ciepła z serii Termet Heat zostały wyposażone w nowoczesną sprężarkę inwerterową:

• Heat Gold – sprężarka Mitsubishi,
• Heat Platinum – sprężarka Panasonic.
Sprężarka inwerterowa dzięki zmianie częstotliwości prądu pozwala dostosować moc grzewczą
do aktualnych potrzeb budynku. Gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niskie, pompa ciepła pracuje
z obniżoną mocą, dzięki czemu jest energooszczędna. Gdy zapotrzebowanie na ciepło rośnie,
wydajność pompy ciepła płynnie się zwiększa,
zapewniając idealne dopasowanie do aktualnych wymagań. Zaletą sprężarki inwerterowej

jest płynna praca pompy oraz większa żywotność sprężarki poprzez mniejszą liczbę załączeń
i wyłączeń urządzenia.
Do nowych i modernizowanych budynków
Pompa ciepła powietrze-woda może obsługiwać
szeroki zakres temperatury zasilania (od 30 do
65°C). Dzięki temu nadaje się równie dobrze do
instalacji niskotemperaturowych z ogrzewaniem
podłogowym, jak i do średniotemperaturowych
instalacji grzejnikowych. Dodatkowo w sytuacji
kiedy potrzebna jest większa moc, pompy ciepła

Termet Heat Gold
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Termet Heat Gold mają możliwość pracy w układzie kaskady – do 4 jednostek.
Technologia EVI
Zastosowanie w pompach ciepła Termet Heat
Platinum technologii EVI (czyli bezpośredniego
wtrysku par czynnika chłodniczego do sprężarki)
pozwala na efektywne ogrzewanie domu nawet
w czasie mroźnej zimy, kiedy występuje skrajnie
niska temperatura (do -25°C). Dzięki temu pompy ciepła mogą być głównym źródłem ciepła dla
domu. Zaletą pompy ciepła z technologią EVI jest
również możliwość pracy urządzenia z podwyższoną temperaturą zasilania – do 65°C, a więc
doskonale sprawdzi się przy ogrzewaniu grzejnikowym oraz przy modernizowanych instalacjach centralnego ogrzewania.

Termet Heat Platinum

Odporna na warunki atmosferyczne
Pompy ciepła marki Termet bez obaw mogą być
montowane nawet w miejscach o zmiennych warunkach atmosferycznych, dzięki zastosowaniu
specjalnych powłok ochronnych, użytkownik bez
obaw będzie mógł cieszyć się bezawaryjną pracą pompy ciepła.
Inteligentne sterowanie
Dedykowana do pomp ciepła Termet Heat Gold
oraz Platinum automatyka HPmulti umożliwia
łatwe zarządzanie pracą pompy ciepła w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika. Do
regulatora dołączony jest kolorowy, dotykowy
panel. Dzięki intuicyjnemu menu konfiguracja
parametrów układu grzewczego jest niezwykle
prosta. Możliwość sterowania i monitorowania
parametrów pracy pompy ciepła przez Internet
zapewnia moduł internetowy ecoNET300. Warto podkreślić że regulator HPmulti, panel dotykowy oraz moduł ecoNET300 znajdują już w zestawie z pompą ciepła.

Zalety regulatora HPmulti:
· sterowanie pracą 3 obiegów grzewczych (1 obieg
bezpośredni – grzejnikowy, 2 obiegi z zaworem
mieszającym),
· sterowanie pracą obiegu ciepłej wody użytkowej oraz pompą cyrkulacyjną,
· tworzenie harmonogramów czasowych osobno dla pompy ciepła jako źródła ciepła, obiegów
grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
· czytelne i łatwe w obsłudze menu,
· współpraca z dodatkowymi urządzeniami np.
dedykowanym termostatem pokojowym,
· czytelny przekaz informacji o stanie układu
grzewczego,
· sterownik pompy z funkcją SmartGrid umożliwia inteligentne zarządzanie współpracą pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi,
· możliwość współpracy z dodatkowym źródłem
ciepła,
· możliwość regulacji pracy instalacji w zależności od temperatury zewnętrznej (funkcja pogodowa),
· kontrola rodzicielska (umożliwia zablokowanie
ekranu dotykowego przed dziećmi).
Ciepło z dotacją
Nowoczesne pompy ciepła marki Termet z serii
Gold oraz Platinum, dzięki wysokim parametrom
technicznym, spełniają kryteria obecnie realizowanych programów wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii tj. Czyste Powietrze czy
Moje Ciepło. Pompy charakteryzują się bardzo
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wysokim współczynnikiem COP oraz dużą
oszczędnością w klasie sezonowej efektywności
energetycznej A+++ (A7/W35) oraz A++ (A7/W55).
Użytkownik może zatem być spokojny, że dokona właściwego wyboru i zadba o środowisko naturalne zarówno dla siebie, jak i swoich bliskich.

Pompy ciepła Termet Heat Gold oraz
Termet Heat Platinum objęte są Akcją Talonową Termet, w ramach której
montaż honorowany jest gratyfikacją
finansową w wysokości 500 zł.

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Infolinia 74 85 60 801
serwis@termet.com.pl
doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Przyszłość pomp ciepła
w kontekście regulacji
prawnych
A nn a Paw ł ows k a-Kawa

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
(PORT PC) rok 2021 był kolejnym rekordowym jeśli chodzi o wzrost
sprzedaży pomp ciepła. Cały rynek tych urządzeń odnotował wzrost
o 66%, a sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda od roku 2017
wzrosła 10-krotnie. Co ciekawe, sprzedaż pomp ciepła przypadająca
na mieszkańca Polski była w zeszłym roku większa niż w Niemczech
i Wielkiej Brytanii – krajach, które do tej pory były kluczowymi rynkami
branży. Prognozy na kolejne lata są równie optymistyczne. W 2022 r.
prognozuje się 50% wzrost sprzedaży pomp ciepła powietrze-woda.
Biorąc pod uwagę aktualne problemy na rynku paliw stałych,
można przypuszczać, że ten wzrost będzie jeszcze większy.
Czynniki chłodnicze
Powietrzne pompy ciepła mogą pracować z powszechnie znanymi czynnikami chłodniczymi
zarówno naturalnymi, jak i syntetycznymi: R32,
R410A, R407C, R290. Niestety, systematyczny
wzrost produkcji i zużycia gazów fluorowanych
nie jest obojętny dla środowiska. Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014
mówi o szczegółowych zasadach wykorzystania,
odzyskiwania F-gazów, warunkach wprowadzania do obrotu urządzeń je wykorzystujących oraz
wprowadza obowiązek certyfikacji osób instalu-

jących, serwisujących i utylizujących te urządzenia. Parametrem określającym wpływ czynnika
na środowisko jest współczynnik GWP (Global
Warming Potential). GWP to potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego. Określa, w jakim stopniu
dana substancja wpływa na wielkość efektu cieplarnianego. Im niższy współczynnik GWP, tym
mniejszy dana substancja ma na niego wpływ.
Parametr ten jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o nowe regulacje prawne, które mają za zadanie zatrzymanie postępujących niekorzystnych zmian klimatu. Ustawa F-gazowa zakazuje
od 1 stycznia 2020 r. wprowadzania do obrotu

czynników chłodniczych o GWP = 2500 lub wyższym. Do grupy objętej zakazem należą czynniki: R404a, R434a i R507a. W 2025 roku wartość
ta będzie obniżona do 750. Zakaz będzie doty-

czył między innymi popularnego i szeroko stosowanego czynnika R410a. Propan ma współczynnik GWP równy 3 – niemal 700 razy mniejszy niż
w przypadku R410a.
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Complete To Install – gotowa do montażu
Pompa ciepła Vesta sprzedawana jest w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza to, że użytkownik otrzymuje urządzenie w pełni kompletne, wyposażone w podzespoły gotowe do montażu, co przekłada się na oszczędności poprzez zakup jednego skonfigurowanego do pracy zestawu.
Zawsze należy sprawdzić czy pompa ciepła, którą chcemy kupić jest kompletna. Inwestor często nie
jest świadomy, że kupuje tylko z pozoru tanie urządzenie, a czekają go dodatkowe koszty. Jeśli pompa ciepła nie jest w standardzie wyposażona w pompę obiegową górnego źródła lub zawór przełączający pomiędzy ogrzewaniem wody c.o. a c.w.u. lub inne niezbędne akcesoria, to należy się liczyć
z dodatkowymi kosztami sięgającym 3500 zł lub wyższymi. Często nawet sterownik okazuje się „wyposażeniem dodatkowym”. Zanim więc skusimy się na okazję, warto sprawdzić czy dostajemy urządzenie gotowe do montażu, w pełni kompletne i skonfigurowane. Warto też sprawdzić, jak wygląda
opieka gwarancyjna i pogwarancyjna. W przypadku wielu producentów bezpośrednim gwarantem
dla użytkownika końcowego jest instalator montujący urządzenie. W przypadku pompy ciepła SAS
klient ma zagwarantowane wsparcie techniczne polskiego producenta z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży urządzeń grzewczych.

Czynnik chłodniczy
R290 propan
R1234ze
R32
R134A
R410A

Współczynnik GWP
3
7
675
1430
2088

Tabela 1 Wartości GWP dla często
wykorzystywanych czynników
w produkcji pomp ciepła
Data wprowadzenia
regulacji

Parametry
czynnika

1.01.2020 r.

GWP ≥2500

1.01.2025 r.

GWP ≥750

Przykłady
R434a
R404a
R507a
R410a
R134a
R407c

Tabela 2 Daty wprowadzenia zakazu
używania poszczególnych czynników
z grupy F-gaz

Typy pomp ciepła i związane z nimi
obowiązki instalatorów
Urządzenie monoblokowe może być uruchomione przez instalatora, który nie posiada uprawnień
F-gazowych. Powinien natomiast być on wykwalifikowany i przeszkolony przez producenta danego urządzenia, co należałoby poświadczyć odpowiednim certyfikatem. W przypadku urządzeń
typu split połączenia freonowe musi wykonać
osoba posiadająca certyfikat dla personelu pracującego z F-gazami. Istnieją dwa rodzaje certyfikatów wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Pierwszy z nich to wspomniany
certyfikat dla personelu, czyli osób, które instalują, kontrolują szczelność, naprawiają, serwisują oraz likwidują urządzenia niehermetycznie zamknięte. Drugi to certyfikat dla przedsiębiorstwa
– firm, których działalność gospodarcza polega na
wykonywaniu wyżej wymienionych czynności na
rzecz osób trzecich. Co istotne również sprzedaż

urządzeń niehermetycznych podlega stosownym
regulacjom. O ile pompę ciepła typu monoblok
może kupić każdy, to w przypadku splitów konieczne jest przedstawienie dowodu, że instalacji dokona certyfikowany instalator, bądź jej
zakup może być dokonany bezpośrednio przez
taką osobę. Należy pamiętać, że w przypadku
pomp ciepła pracujących na naturalnych czynnikach (np. propanie R290) uprawnienia F-gazowe nie są wymagane, gdyż czynniki te nie należą do grupy fluorowanych gazów cieplarnianych.

czynników F-gazowych w ilości przekraczającej
5 ton ekwiwalentu CO2 ma obowiązek zgłosić ją do
Centralnego Rejestru Operatorów i założyć tzw.
Kartę urządzenia (do 15 dni od daty uruchomienia),
dla urządzeń hermetycznych wartość ta wynosi 10 ton ekwiwalentu CO2 (do 15 dni od daty
dostarczenia). Oczywiście operatorzy posiadający urządzenia z naturalnymi czynnikami zwolnieni są ich rejestracji oraz corocznych kontroli.

Obowiązki operatora
Instalator powinien poinformować klienta (operatora) o obowiązkach, jakie na nim ciążą. Często nie
jest on świadomy konieczności rejestracji urządzenia, terminów, jakie go obowiązują oraz warunków
przeprowadzania corocznych kontroli szczelności
dla pomp ciepła z czynnikami F-gaz. Operator pompy ciepła typu split pracującej z wykorzystaniem

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój,
Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19,
faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Poniżej przedstawiono:

Vesta – monoblokowa pompa ciepła pracująca na naturalnym czynniku R290
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Pompy ciepła marki KELLER 10K i 15K wykorzystują naturalny ekologiczny czynnik chłodniczy
R290 (propan). Dzięki konstrukcji urządzenia opartej o inwerterową sprężarkę cechują się niskim
zużyciem energii oraz wysoką wydajnością COP
do 5,29. W urządzeniu można płynnie regulować
wydajność, dzięki funkcji regulowanej prędkości
pracy wentylatora i pompy wody.

Monoblok z czynnikiem
R290 od SBS
Energia natury

PROSTOTA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

Design i świetne parametry to kluczowe plusy nowych pomp ciepła
KELLER 10K i 15K – Monoblok R290, których premiera miała miejsce
na Targach Instalacje w Poznaniu. To już absolutny hit sprzedażowy
w Grupie SBS, dlatego warto poznać je bliżej.

Pompy ciepla Keller 10K i 15K z zasobnikiem Hydrotower

Pompami można sterować bezprzewodowo, parametry ich pracy monitorowane są w czasie rzeczywistym. Całe jednostki montuje się w sposób
bardzo prosty, niewymagający uprawnień F-gaz.
Użytkownik końcowy na pewno doceni krótki

Pompy ciepla Keller 10K i 15K z Hydroboxem
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czas rozmrażania zredukowany do minimum oraz
system ogrzewania tacy skroplin. Ważnym atutem pompy KELLER Monoblok R290 jest również
bardzo niski poziom hałasu.
ZASOBNIKI DO DOBRANIA W PAKIETACH
Pompy ciepła występują w pakietach m.in z zasobnikami c.w.u. Hydrotower z wężownicą.
Zasobniki pojemności 200 l mają:
· sterownik współpracujący z pompą ciepła,
· grupę bezpieczeństwa,
· naczynie przeponowe,
· grzałkę elektryczną,
· zawór przełączający c.o./c.w.u.,
· zawory ułatwiające napełnienie instalacji.

07/2022
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Jeśli użytkownik woli mniejsze urządzenia wspierające pracę pompy ciepła, świetnym rozwiązaniem będzie Hydrobox. Wyposażono go w:
· sterownik współpracujący z pompą ciepła,
· grupę bezpieczeństwa,
· naczynie przeponowe,
· grzałkę elektryczną,
· zawór przełączający c.o./c.w.u.,
· zawory ułatwiające napełnienie instalacji.
KLUCZOWE STEROWANIE

Pompy ciepła Keller w skrócie:
• naturalny ekologiczny czynnik chłodniczy
R290 (propan)
• niskie zużycie energii, dzięki inwerterowej
sprężarce
• płynna regulacja wydajności dzięki
regulowanej prędkość pracy wentylatora i
pompy wody
• wysoka wydajność grzewcza przy niskiej
temperaturze otoczenia
• kompaktowa budowa typu monoblok
• klasa energetyczna A+++/A++ ( 35/55°C)
• bardzo niski poziom hałasu 59/61 dB(A)
• bezprzewodowe sterowanie urządzeniem
• łatwy montaż całej jednostki na zewnątrz
budynku (instalacja bez uprawnień F-gaz)
• parametry pracy monitorowane w czasie
rzeczywistym
• zredukowany czas rozmrażania oraz system
ogrzewania tacy skroplin
• przetwornik przepływu wody z pomiarem
przepływu wody
• możliwość modernizacji starszych instalacji
dzięki współpracy z tradycyjnymi grzejnikami
• estetyczny i nowoczesny design

Przejdź Poznaj pompy ciepła Keller

W ofercie Grupa SBS posiada także sterownik
współpracujący z pompą ciepła. Możliwe jest sterowanie urządzeniem przez aplikację w smartphonie. Sterownik do pompy ciepła Keller ma
dotykowy wyświetlacz z przejrzystym interfejsem, dzięki czemu urządzeniem można zarządzać w prosty sposób.
Pompy ciepła Keller dostępne są w pakietach:
- pompa ciepła Keller 10K + Hydrobox
- pompa ciepła Keller 15K + Hydrobox
- pompa ciepła Keller 10K + Hydrotower
- pompa ciepła Keller 15K + Hydrotower
- pompa ciepła Keller 10K + sterownik
- pompa ciepła Keller 15K + sterownik

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

Czyste Powietrze+,
czyli prefinansowanie
w programie
W programie Czyste Powietrze zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie
bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się
o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem”
do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji.
Proponowana zasada prefinansowania to kolejna zmiana w programie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania
geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny nośników energii. Teraz beneficjenci nie
będą musieli czekać na pieniądze – dostaną je
relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację.
– Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę,
czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym.
Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu,
ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy
kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy,
że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną
się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać
z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów – podkreśla Anna
Moskwa, minister klimatu i środowiska.
Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu Czyste Powietrze
i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej
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z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych
prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia
możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca
będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie
w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto.
Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za
pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym,
a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania
formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek
o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć
skorzystania z tego finansowego udogodnienia.
Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni.
Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.
Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel
remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną
fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie
uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy
terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu
30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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jak właściwie dobrać pompę ciepła
do nowego i modernizowanego domu?
Oferta pomp ciepła powietrze-woda serii Panasonic Aquarea to obecnie
jedna z najbogatszych ofert na rynku. Bez względu na to, czy budujesz
nowy dom, czy modernizujesz istniejący budynek – szeroka gama
produktów umożliwia dobór urządzenia do praktycznie każdego rodzaju
inwestycji. Na co jednak zwrócić uwagę podczas wyboru pompy ciepła?
Podstawowe parametry
Niezależnie, czy pompa ciepła dobierana jest
do nowego czy modernizowanego domu, jedną z podstawowych informacji, których potrzebuje projektant, jest zapotrzebowanie budynku
na moc cieplną. Pomocna w określeniu tej wartości jest charakterystyka energetyczna budynku, która zawiera informacje o tym, ile energii
jest potrzebne do jego ogrzania. W tym dokumencie odczytamy trzy parametry: EU – energia użytkowa, EK – energia końcowa, oraz EP –
energia pierwotna. Przy doborze pompy ciepła
kluczowy jest wskaźnik EU, który mówi o tym,
ile w praktyce musimy dostarczyć energii do
budynku, żeby pokryć straty związane z przenikaniem, wentylacją itp. Pozwala on dokonać
kalkulacji zapotrzebowania na moc w warunkach projektowych. Zdarza się, że dane projektowe dotyczące zapotrzebowania budynku
na moc nie są spójne z danymi uwzględnionymi w charakterystyce energetycznej budynku,
wtedy projektant powinien ponownie przeprowadzić obliczenia w celu weryfikacji przyjętych
założeń i danych.

Jakie odbiorniki ciepła do pomp ciepła?
Pomimo, że pompy ciepła najlepiej współpracują z ogrzewaniem płaszczyznowym, ich współpraca z grzejnikami nie stanowi dla nich problemu. Pompy ciepłą są urządzeniami, które
pracują najwydajniej na niskich parametrach
wody grzewczej, to znaczy, że w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego jest to 35°C
na zasilaniu, natomiast przy grzejnikach około 50-55°C. Im niższa będzie temperatura na
zasilaniu, tym sprawność pompy będzie rosła.
Można przyjąć, że wzrost temperatury wody
w instalacji o 1°C to spadek COP pompy o około
2-3%. Dlatego w przypadku grzejników, warto
przewymiarować ich powierzchnię tak, by pracowały wydajnie przy stosunkowo niskiej temperaturze wody w instalacji.
Pompy ciepła to urządzenia, które oprócz ciepła w budynku, mogą zapewniać ciepłą wodę
użytkową. Do poprawnego doboru pojemności
zasobnika, projektant musi wiedzieć, ile osób
mieszka w budynku oraz ile jest punktów poboru wody w budynku i jakiego są typu (np. wanna lub prysznic).

Panasonic radzi
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Przykład instalacji pomp ciepła Panasonic Aquarea – kopuły sferyczne na Podhalu
W Białym Dunajcu niedaleko Zakopanego znajduje się kompleks
Glamp Royal. Każdy z tych czterech domków sferycznych ma
powierzchnię około 30 m2 i został zbudowany z trzech warstw:
wykończeniowej, termoizolacyjnej i wewnętrznej warstwy wykończeniowej. Domki ogrzewa
splitowa pompa ciepła Panasonic Aquarea T-Cap o mocy 12 kW
współpracująca z systemem
płaszczyznowym. Pompa ciepła
składa się z jednostki zewnętrznej oraz modułu hydraulicznego
zainstalowanego w zewnętrznym
pomieszczeniu maszynowym.
Zamontowany tam bufor pełni
również rolę sprzęgła hydraulicznego dla czterech obiegów dostarczających ciepło oraz chłód
do każdego z domków. Panasonic Aquarea T-Cap pracuje również na potrzeby c.w.u., a także
zasila jacuzzi. Panasonic Aquarea
T-Cap utrzymuje stałą wydajność grzewczą do temp. zewnętrznej -20oC (jednostka 9 kW
pozostałe do -15oC) oraz zdolność do efektywnej pracy przy
-28oC. Dzięki wyposażeniu pompy ciepła w moduł internetowy Smart Cloud inwestor może
zdalnie kontrolować parametry
pracy oraz koszty użytkowania.
Roczny koszt ogrzewania jednego domku sferycznego wraz
z ciepłą woda i chłodzeniem
to około 1500 zł.
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Zapotrzebowanie na moc a termomodernizacja
Dla nowych budynków bez potrzeby termomodernizacji, gdy właściciel jedynie chce wymienić
źródło ciepła, a posiada aktualny projekt domu
jasno określający zapotrzebowanie budynku na
moc i ciepło, projektant może z niego skorzystać
dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku
nowego budynku. Dla budynku, który przeszedł
termomodernizację, np. wymianę stolarki okiennej czy drzwiowej, projektant przed doborem
urządzenia powinien bezwzględnie wykonać obliczenia zapotrzebowania na moc na podstawie
obecnego stanu. W tym celu najlepiej przeprowadzić audyt energetyczny budynku.
Czy audyt energetyczny jest niezbędny?
Nie jest, ale bardzo ułatwia pracę projektanta,
bo określa zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne danej inwestycji, zawiera rekomendacje rozwiązań optymalnych z punktu widzenia
ekonomiki przedsięwzięcia. Niewielki koszt audytu szybko się zwróci, gdy weźmie się pod uwagę,
ile informacji można dzięki temu dokumentowi
uzyskać. Warto wiedzieć, że w programie Czyste
Powietrze można otrzymać nawet do 100% poniesionych kosztów na audyt. Jeśli jednak inwestor przeprowadza audyt w ramach programu,
to musi zrealizować wszystkie przedsięwzięcia
w nim wskazane.
W modernizowanym domu należy także wziąć
pod uwagę dane dotyczące istniejącego źródła
ciepła, a także zweryfikować schemat istniejącej instalacji c.o. Często pojawia się pytanie, czy
konieczna jest wymiana grzejników? Nie jest konieczna, ale wymagana jest weryfikacja, jak pracują i z jaką temperaturą w trakcie zimy. Często
grzejniki są przewymiarowane do tego stopnia,
że bez problemu pozwalają na pracę z pompą
ciepła przy temperaturze 45-50°C. Zwłaszcza gdy
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były zainstalowane jeszcze przed termomodernizacją budynku, czyli zaprojektowane na dużo
większe zapotrzebowanie na energię.
Zadaniem projektanta jest weryfikacja, czy dobierana pompa ciepła osiąga odpowiednią temperaturę wody kotłowej w warunkach projektowych,
a także, jaką rzeczywistą mocą grzewczą w takich
warunkach dysponuje. Jak wiemy są rozbieżności
pomiędzy mocą nominalną urządzenia podawaną w warunkach A7W35 a dostępną mocą w warunkach np. A-20W55. Na rynku można spotkać
zarówno urządzenia, które w takich warunkach
osiągają 30-60% mocy, jak i takie, które w takiej
temperaturze zewnętrznej dysponują mocą nominalną. Częstym błędem jest brak weryfikacji
tych parametrów na etapie doboru. Przykładem
pomp ciepła, które zachowują zarówno wydajność, jak i temperaturę medium grzewczego jest
seria pomp ciepła Aquarea T-CAP, które dysponują

wysoką mocą bez spadku temperatury wody
grzewczej w niskiej temperaturze zewnętrznej.
Podobnie zachowują się jednostki serii Aquarea
High Performance, które pomimo spadku mocy,
charakteryzują się stałą temperaturą wody grzewczej nawet przy -23°C na zewnątrz.
Oczekiwania użytkowników
Dobór pompy ciepła powinien uwzględniać, jakiej
temperatury wewnątrz budynku oczekują mieszkańcy. Z założenia to 20°C w pomieszczeniach bytowych i 24°C w łazienkach. Jednak podwyższenie
temperatury w każdym z pomieszczeń przełoży się na
zwiększone zapotrzebowanie na moc, a więc większą moc dobieranej pompy ciepła. Przełoży się również na konieczność zmian w samej instalacji podłogowej, czy grzejnikowej. Znaczenie będzie miała
również wymagana temperatura ciepłej wody użytkowej, szczególnie że woda przygotowywana jest
nie tylko w sezonie grzewczym, ale przez cały rok.
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Seria pomp ciepła Panasonic Aquarea
Pompy ciepła Panasonic Aquarea to dwie kluczowe serie:
• High Performance – idealne do nowych budynków, chociaż znajdą zastosowanie także
w budynkach modernizowanych, o jednym z najwyższych współczynników efektywności energetycznej COP. Mogą pracować w temperaturze
zewnętrznej sięgającej nawet -23°C. Wybrane modele jako jedne na rynku pompy ciepła powietrze-woda mają certyfikat Passive House,
• T-CAP – modele przeznaczone do instalacji
w nowych i modernizowanych budynkach, gdzie
wymagana jest duża i stała moc urządzenia przy
niskiej temperaturze zewnętrznej. Co wyróżnia
technologię T-CAP, to fakt, że umożliwia ona pracę pompy ciepła nawet w ekstremalnie niskiej
temperaturze zewnętrznej do -28°C.
Dostępne dla obu serii zarówno High Performance,
jak i T-CAP są modele: monoblok; split oraz All in
One/All in One Compact, czyli wszystko w jednym
– pięknie wyglądające urządzenia bardziej przypominające nowoczesny sprzęt AGD, zajmujące
minimum miejsca, a przy tym wydajne. Warto zauważyć, że pompy ciepła Panasonic Aquarea występują w szerokim wyborze mocy od 3 do 16 kW.

Przejdź Więcej na blogu Panasonic

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
www.aircon.panasonic.pl
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Szeroka gama pomp ciepła
i hybrydowych pomp ciepła
w ofercie Immergas
Wybierz pompę ciepła, jaką chcesz
Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych
systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano
wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika
z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem
rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie
bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga
termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort
użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie tylko
sam fakt wyboru pompy ciepła powietrznej, ale też właściwego
modelu. Na co zwracać uwagę przy jej zakupie? Lepsza będzie pompa
ciepła powietrzna typu split czy monoblok, a może zdecydować się
na system hybrydowy? Wyjaśniamy.
Jak działa powietrzna pompa ciepła?
Powietrzna pompa ciepła służy do ogrzewania
domów oraz wody użytkowej. W tym celu wykorzystuje przede wszystkim energię cieplną z powietrza pobieranego z zewnątrz budynków (tzw.
energię aerotermalną), którą generuje promieniowanie słoneczne. Ujmując najprościej, Słońce
ogrzewa powietrze, a pompa powietrzna je zasysa.
Cały układ nie wymaga zatem budowania skom-

plikowanej instalacji ani rozkopywania gruntu, jak
to ma miejsce przy gruntowych pompach ciepła.
Systemy takie, jak powietrzna pompa Immergas
są zatem bardzo proste w montażu, dodatkowo
można je instalować na każdym etapie inwestycji.
Po zassaniu powietrza następuje oddanie energii cieplnej do czynnika roboczego, który zostaje
w ten sposób podgrzany i paruje. Trafia do sprężarki, gdzie rośnie jego ciśnienie oraz temperatura, a następnie do wymiennika ciepła zwanego

skraplaczem. Tam para zostaje skroplona, oddając swoją energię cieplną wodzie grzewczej
w instalacji. Czynnik w fazie ciekłej trafia na zawór
rozprężny, który obniża jego ciśnienie oraz temperaturę i przekazuje go ponownie do wymiennika ciepła – parownika. Wówczas układ pracy
pompy ciepła się zamyka i tak działa w kółko.
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– parownik, elektroniczny zawór rozprężny oraz
sprężarka. Natomiast wewnątrz budynku montowana jest jednostka zawierająca części układu
hydraulicznego: naczynie przeponowe, wymiennik płytowy oraz pompa cyrkulacyjna.

Split czy monoblok?
Kolejną kwestią będzie zdecydowanie, czy lepiej
sprawdzi się pompa ciepła powietrzna typu split,
czy monoblok. W przypadku pompy typu monoblok, wszystkie jej elementy znajdują się w jednej obudowie montowanej na zewnątrz budynku. Z kolei splitowe pompy ciepła składają się
z dwóch jednostek: zewnętrznej oraz wewnętrznej. Na zewnątrz budynku znajduje się obudowa zawierająca elementy układu chłodniczego
Pompy ciepła Magis M
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Ponadto wentylator Magis M został wyposażony
w bioniczne łopatki, które gwarantują cichą pracę urządzenia. W standardzie znajduje się kompletny moduł hydrauliczny do pracy w trybie c.o.,
płytowy wymiennik ciepła, pompa obiegowa oraz
naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa
i zawór odpowietrzający. Komfort użytkowania
oraz efektywne zarządzanie energią gwarantuje automatyka, przystosowana do zarządzania
dwiema strefami grzewczymi.
Hybrydowe pompy ciepła
– nowość w ofercie Immergas
Immergas jako jedna z pierwszych firm w Polsce promuje technologię hybrydową. Dostępna w ofercie hybrydowa pompa ciepła Magis
COMBO V2 łączy w sobie kocioł kondensacyjny
z powietrzną pompą ciepła typu split. Takie rozwiązanie oferuje znacznie więcej możliwości i dodatkowo pozwala zaoszczędzić energię.
Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła jest dostępna w wersjach o mocy: od 4 do
16 kW. Jednostka wewnętrzna zawiera elementy

Victrix Hybrid

Zasada pracy obu typów pomp ciepła jest taka
sama, główna różnica to konstrukcja urządzenia. Ważnym aspektem jest fakt, iż do montażu
pompy typu monoblok niewymagane są uprawnienia F-gazowe, które przy pompie typu split są
konieczne. Często o wyborze rozwiązania split

czy monoblok decydują indywidualne wymagania każdej instalacji.
W ofercie Immergas znajdziemy zarówno pompy
typu split – Magis PRO V2, jak i niedawno wprowadzone pompy typu monoblok – Magis M.
Nowy model monobloków to pompy ciepła
o mocy od 4 aż do 30 kW, które z łatwością można dopasować do każdego budynku. Urządzenia
od 4 do 16 kW występują w wersji jednowentylatorowej. Urządzenia od 18 do 30 kW – w wersji
dwuwentylatorowej.
Dzięki możliwości połączenia kaskadowego aż
6 pomp można stworzyć system świetnie pracujący w dużych obiektach, jak hale przemysłowe czy magazyny.
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kotła kondensacyjnego o mocy 28 lub 32 kW na
potrzeby c.w.u. i 24 lub 32 kW na potrzeby c.o.
Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę hybrydowej pompy ciepła do
temperatury zewnętrznej -25°C. Pompa ciepła
jest w stanie zasilać instalację czynnikiem o temperaturze 65°C (wersja 4-9 kW) lub 55° C (wersja
12-16 kW). Dodatkowo Magis COMBO V2 występuje w wersji z kotłem dwufunkcyjnym lub jednofunkcyjnym z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u. Dzięki czemu można wybrać urządzenie,
które najlepiej odpowie na potrzeby inwestora.
Magis COMBO V2 zajmuje niewiele miejsca i pozwala na znaczne oszczędności energii dzięki swojej wysokiej efektywności energetycznej. Szczególnie dobrze sprawdzi się w domach
z przyłączem gazowym (nowych i modernizowanych). Dzięki zastosowaniu dwóch źródeł ciepła
użytkownik ograniczy wydatki na ogrzewanie,
wybierając to źródło ciepła, które jest bardziej
opłacalne. To również bezpieczeństwo, bo korzystanie z dwóch odrębnych paliw, daje ciągłość pracy urządzenia, nawet w wypadku braku jednego z nich.

Teraz do oferty dodana została hybrydowa pompa ciepła na bazie pompy monoblok.
Victrix Hybrid to najnowsza propozycja Immergas. To nowoczesne urządzenie łączy
24 kW kocioł gazowy i pompę monoblok o mocy 4 kW. Sterownik ma możliwość wprowadzania cen energii elektrycznej oraz gazu. Te dane poparte odczytem temp. zew.
i kalkulacją współczynnika COP pozwalają wybrać to źródło ciepła, które w danej chwili
jest optymalne i opłacalne. Victrix Hybrid o niewielkich gabarytach, spokojnie zmieści się
w kamienicach, blokach wielorodzinnych czy w segmentach. Łatwość instalacji (bez uprawnień F-gazowych), niska cena, ekonomiczna praca, ekologia (czynnik R32) i bezpieczeństwo dzięki dwóm źródłom ciepła to najważniejsze zalety nowej hybrydowej pompy ciepła.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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Pompy ciepła powietrze-woda Hewalex – seria PCCO MONO
Maksimum gwarancji i bezpieczeństwa
Mich a ł G ąs iore k

W ostatnich miesiącach w ofercie pomp ciepła Hewalex wprowadzono
szereg modernizacji, związanych przede wszystkim z pojawieniem się
nowej generacji pomp ciepła – PCCO MONO. Pompy ciepła z tej serii mają
Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q.
z pomp dodatkowo może być wyposażona w wbudowany podgrzewacz elektryczny o mocy 3 kW lub
6 kW. Ponadto pompy ciepła są przystosowane
do pracy w tzw. układzie hybrydowym, z dodatkowym źródłem grzewczym (np. kotłem gazowym).
Najwyższej klasy komponenty

Wyróżniki pomp ciepła PCCO MONO
Pompy ciepła znajdują się w ofercie firmy Hewalex od ponad 10 lat. Typoszereg pomp ciepła z serii PCCO MONO zawiera szeroki wybór urządzeń,
zarówno jedno- (PCCO MONO 6, 9, 11), jak i trójfazowych (PCCO MONO 15 i 18). Każdy model ma
klasę efektywności energetycznej min. A++ dla
temperatury zasilania 55°C oraz A+++ dla 35°C
zasilania. Pozwala to na uzyskanie maksymalnego poziomu dofinansowania na te urządzenia,
w ramach szeregu programów dofinansowujących
zakup pompy ciepła, np. Moje Ciepło oraz Czyste
Powietrze. Współczynnik efektywności COP pomp

ciepła PCCO MONO na poziomie 4,5-4,8 (A7/W35)
gwarantuje wysoką wydajność pracy urządzenia.
Zastosowanie czynnika R32 sprawia, że pompy
ciepła PCCO MONO mają szerszy (niż pompy ciepła na czynniku R410A), zakres pracy sprężarki.
Maksymalna temperatura na zasilaniu wynosi
58°C (nawet do temperatury zewnętrznej -15°C).
Z kolei minimalna temperatura zewnętrzna, przy
której urządzenie może pracować to aż -25°C
(-23°C dla PCCO MONO 6) – przy czym temperatura wody grzewczej na wylocie ze skraplacza pompy ciepła wynosi 50°C. Taki zakres pracy sprężarki
pozwala na zastosowanie pompy ciepła jako jedynego źródła grzewczego w budynku. Każda

Pompy ciepła PCCO MONO mają wysokiej jakości
komponenty, m.in. podwójną rotacyjną sprężarkę inwerterową Mitsubishi. Sprężarki inwerterowe
mogą modulować mocą, dopasowując ją do aktualnego zapotrzebowania na ciepło dla budynku.
Dzięki temu zminimalizowane są nadwyżki cieplne
w okresach przejściowych. Ten zabieg ma na celu
zapobieganie zbyt częstemu załączaniu się sprężarki i zapewnienie dłuższych cyklów jej pracy. To
z kolei wpływa na zwiększenie żywotności sprężarki.
W jednostce wewnętrznej pompy ciepła zastosowano szereg rozwiązań, mających na celu ułatwienie prac montażowych. W tej jednostce znajduje się wbudowana zintegrowana rozdzielnia
elektryczna, która pozwala na intuicyjne podłączenie zewnętrznego źródła grzewczego. Dodatkowo znajdziemy pompę obiegową (skraplacza)
Wilo oraz zawór trójdrogowy, przełączający pracę

pomiędzy instalację centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej.
Jednostki zewnętrzne pompy ciepła wyposażone są również w zawór czterodrogowy, dzięki
któremu urządzenia te mogą pracować zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia.
Pełna kontrola nad pracą urządzenia
Pompa ciepła ma sterownik, znajdujący się
w jednostce wewnętrznej. Jego obsługa odbywa się za pomocą wygodnego i intuicyjnego panelu. Dzięki współpracy działu technicznego, instalatorów i serwisantów sterownik jest na bieżąco rozbudowywany, aby ułatwić użytkownikowi
sterowanie pracą swojego urządzenia oraz całej instalacji, przy zapewnieniu jak największych
możliwości dostosowania jej do własnych potrzeb. Obecnie sterownik ma szereg funkcji, pozwalających na pełną kontrolę nad pracą urządzenia oraz całej instalacji, m.in.:
· obsługa 3 obiegów grzewczych instalacji c.o.
(w tym: 3 pompy obiegowe, 1 mieszacz),
· wybór trybu pracy: komfortowy lub ekonomiczny,
· współpraca z dodatkowym źródłem grzewczym
w trybie c.o. i c.w.u.,
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Alternatywa*
WiFi Repeater

Wbudowany w jednostce
wewnętrznej

W zakresie dostawy
rozszerzona usługa nadzoru
EKONTROL DIAGNOSTYKA

· sterowanie pompą cyrkulacji c.w.u.,
· obsługa trybu higienicznego,
· obsługa zdalna dzięki platformie EKONTROL
w standardzie,
· możliwość akumulacji ciepła przy wykorzystaniu tanich taryf energetycznych,
· możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną.

do parametrów pracy umożliwia bezawaryjną
pracę urządzenia. Dzięki temu nie są wymagane
przeglądy pompy ciepła w okresie trwania gwarancji. Ponadto EKONTROL gwarantuje możliwość
zdalnego wsparcia instalatora poprzez serwis fabryczny producenta w momencie pierwszego
uruchomienia urządzenia.

Zdalny monitoring i automatyczna
diagnostyka pompy ciepła

Bezpieczeństwo użytkowania

Hewalex umożliwia użytkownikom swoich urządzeń dostęp do zdalnego monitoringu i automatycznej diagnostyki pompy ciepła poprzez system EKONTROL, co pozwala na pełną kontrolę
urządzenia w dowolnym miejscu i o każdej porze. Panel EKONTROL umożliwia:
· zmianę wszystkich nastaw dostępnych w sterowniku pompy ciepła,
· podgląd historii pracy pompy ciepła,
· wgląd w statystyki dotyczące zużycia energii
elektrycznej przez sprężarkę pompy ciepła,
· pomiar energii cieplnej wytworzonej oraz współczynnika COP (po zamontowaniu opcjonalnego
przepływomierza impulsowego),
· generowanie dobowych raportów diagnostycznych,
· otrzymywanie powiadomień o błędach/alarmach podczas pracy urządzenia.
Dostęp do panelu EKONTROL możliwy jest poprzez
przeglądarkę internetową w serwisie ekontrol.pl lub
przez aplikację mobilną (wersja na Android i iOS).
Automatyczna diagnostyka pompy ciepła oraz
zdalny dostęp działu technicznego producenta

Porównanie standardowego wariantu pracy pompy ciepła typu monoblok z glikolem oraz wariantu
pracy z wodą grzewczą przy zastosowaniu Modułu Zabezpieczającego PZ HX
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Standardowym rozwiązaniem dla pomp ciepła
typu monoblok jest zastosowanie czynnika niezamarzającego, którym zwykle jest glikol. Wymusza
to z kolei rozbudowę instalacji o dodatkowy wymiennik ciepła i pompę obiegową. Firma Hewalex jest zwolennikiem stosowania wody grzewczej
do bezpośredniego odbioru ciepła ze skraplacza
pompy ciepła. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed
zamarznięciem wody w wymienniku ciepła przy
braku zasilania w energię elektryczną. Z innowacyjnym rozwiązaniem firmy Hewalex w postaci Modułu Zabezpieczającego PZ HX, nie trzeba obawiać się
przerw w dostawie energii elektrycznej. Moduł ten
zapewnia 100% ochronę przeciwzamrożeniową.
Szkolenia techniczne
Firma Hewalex prowadzi szkolenia techniczne
z zakresu montażu i uruchamiania pomp ciepła. Odbywają się one w formie online oraz stacjonarnej, w siedzibie firmy w Czechowicach-Dziedzicach. Zapisy dokonywane są bezpośrednio
na stronie internetowej hewalex.pl (https://www.
hewalex.pl/szkolenia/).

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl
www.hewalex.pl
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Airmax 3. generacji – ekologia + wydajność
Nowość od Galmet
Airmax3 to najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych i modernizowanych budynków.
Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem
i klasyczną formą. To najbardziej ekologiczna w historii firmy Galmet pompa ciepła do c.o. Już podczas
pierwszej prezentacji w Polsce została nagrodzona Medalem Targów ENEX 2022 oraz Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2022. To wyjątkowo udana premiera Galmet.

33

07/2022

A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

34

o wyjątkowych parametrach i funkcjonalności.
Powietrzna pompa ciepła Airmax3 – typ 5GT, 7GT,
12GT, 14GT – to również nowa konstrukcja obudowy
i nowe wymiary. O 23% niższa jednostka zewnętrzna
(Airmax3 12GT) ułatwia montaż także pod oknem.
Intuicyjny, prosty i szybki montaż oraz wygodę
w użytkowaniu zapewniają szafa hydrauliczna
Onebox lub wewnętrzny moduł hydrauliczny Gbox.
Moc inteligentnie dopasowywana
Nowy Airmax3 stanowi wydajne, ekologiczne
i proste w montażu rozwiązanie, które będzie
można stosować w nowych energooszczędnych
instalacjach, ale przede wszystkim w modernizowanych budynkach z instalacjami grzejnikowymi.

ciepła na energię przekładające się na niskie koszty użytkowania. Łącząc wydajną sprężarkę inwerterową i naturalny czynnik R290, inżynierowie Galmet stworzyli pompę ciepła znacznie wydajniejszą
od jej poprzedniej wersji. O stabilnych, wysokich
parametrach pracy i rekordowej wydajności COP
= 5,2 (Airmax3 12GT, 14GT dla A7W35). O wysokiej maksymalnej temperaturze zasilania obiegu
grzewczego niemal 70°C. O jakości potwierdzonej najwyższą klasą energetyczną A+++ (A7W35).
Jeszcze lepsza!
Projektując pompę ciepła, która ma zasilać najbardziej wymagające instalacje z ogrzewaniem grzej-

nikowym, ale też mieszanym i podłogowym inżynierowie Galmet stanęli przed trudnym zadaniem
opracowania pompy ciepła, która połączy jeszcze
większą dbałość o ekologię, wyjątkową wydajność
oraz będzie prosta w montażu. Nowy Airmax taki
właśnie jest. Długie miesiące badań w ekstremalnych
warunkach w komorze chłodniczej w laboratorium
Galmet oraz wiele lat doświadczeń dały rozwiązanie

Krajowe Centrum Doradztwa
Techniki Grzewczej
tel. 77 403 45 60
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Ekologia i wydajność
Airmax 3. generacji to ekologia, wydajność i komfort na niespotykanym dotąd poziomie zarówno w zakresie ogrzewania, jak i chłodzenia budynku. To nowy bezpieczny czynnik chłodniczy.
To przede wszystkim najnowocześniejsze sprężarki spiralne sterowane inwerterowo z wysoką
sprawnością i dużą równomiernością pracy w szerokim zakresie. Zapewniające optymalne dopasowanie mocy pompy ciepła do zapotrzebowania
budynku. W zależności od modelu od 2 do 15 kW.
Ekologia w nowej pompie ciepła Galmet to nie tylko czynnik chłodniczy bezpieczny dla środowiska
o GWP=3, ale również niskie zapotrzebowanie pompy

Zyskaj więcej!
Wyjątkowe parametry i jakość nowej pompy ciepła
Galmet potwierdza certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium, co jest wyjątkiem wśród
polskich producentów pomp ciepła. Powietrzna pompa ciepła Airmax3 jest najlepszym dowodem na to, że doskonałe technologicznie, trwałe
i oszczędne urządzenia renomowanej marki mogą
być źródłem „zielonej” i taniej energii w naszych
domach. Tym bardziej, że na ich zakup i instalację
można otrzymać dofinansowanie w programach
wsparcia ekologicznych urządzeń grzewczych np.
w programie Czyste Powietrze lub Moje Ciepło.
Szczegółowych informacji w zakresie doboru, instalacji oraz użytkowania pomp ciepła udzielają inżynierowie z Krajowego Centrum Doradztwa
Techniki Grzewczej Galmet pod adresem pompyciepla@galmet.com.pl lub nr tel. 77 403 45 60.
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Pompa ciepła Buderus Logatherm WLW196i AR
Niezależnie od tego
czy budujesz nowy dom,
modernizujesz stary, czy tylko
wymieniasz tradycyjną instalację
grzewczą – wielofunkcyjna
monoblokowa pompa ciepła
Logatherm WLW196i AR nadaje
się do domów jednorodzinnych
i niewielkich budynków
wielorodzinnych, a także
budowy nowych i rozbudowy
istniejących systemów
grzewczych. Wyższa wartość
współczynnika efektywności
cieplnej COP > 5,0 przy
A7/W35 sprawia, że jest to
bardzo oszczędne rozwiązanie.
Współczynnik SCOP sięgający
wartości 5,15 świadczy
o wysokiej efektywności
pracy przez cały rok.
Duża efektywność
Pompa ciepła Logatherm WLW196i AR składa się z modułu pompy ciepła oraz modułu
wewnętrznego. Dostęp do obu elementów jest
niezwykle łatwy, a ich instalacja szybka. Moduły zewnętrzny i wewnętrzny połączone są

za pomocą przewodów instalacji wodnej. Pompę
ciepła Logatherm WLW196i AR można montować
na wiele sposobów z użyciem różnych rozwiązań
systemowych. Moduł wewnętrzny występuje
w czterech wersjach: dwa kompaktowe rozwiązania
typu Tower ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
oraz dwa moduły do montażu naściennego.

Przewidziano każdą opcję
Każda z dostępnych mocy pomp ciepła może
być wyposażona w jeden z czterech modułów
wewnętrznych o unikatowym wyglądzie z frontem w kolorze czarnym lub białym. Daje to wiele możliwości konfiguracji i umożliwia optymalny

dobór urządzenia do potrzeb podgrzewania
c.w.u. oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo moduły wewnętrzne występują w wersji
z wbudowaną grzałką 9 kW (o trzystopniowej regulacji 3-6-9 kW zależnej od zapotrzebowania). W kompaktowej i zajmującej małą
powierzchnię wieży hydraulicznej „Tower”
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z zasobnikiem c.w.u. wbudowane są już wszystkie niezbędne elementy systemu. Urządzenie
dostępne jest również w wersji z wężownicą
pośrednią instalacji solarnej, która umożliwia
podgrzewanie wody użytkowej za pomocą
kolektorów słonecznych.
Moduł wewnętrzny do montażu naściennego dostępny jest w wersji z grzałką elektryczną oraz w wersji z zaworem mieszającym do współpracy z kotłem.
Takie rozwiązania pozwalają na niezawodne dostarczanie ciepła przez całą dobę, nawet
w przypadku dużego zapotrzebowania na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Instalacja pompy ciepła może pracować równolegle
z grzałką, kotłem gazowym lub olejowym (do 25 kW
mocy wyjściowej kotła).

Pompa ciepła Logatherm WLW196i
AR pobiera energię grzewczą z powietrza i nawet przy temperaturze do
-20°C jest w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło. Równocześnie
pompa ciepła typu powietrze-woda
w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym jest także standardowo przygotowana do aktywnego chłodzenia.
Logatherm WLW196i AR jest dostępna
w wersjach z mocą wyjściową 6, 8, 11
i 14 kW przy A2/W35.

Dzięki kompaktowej konstrukcji ze specjalnego
tworzywa EPP (pianki zbudowanej z cząstek na
bazie polipropylenu nadającego się do recyklingu), moduł pompy ciepła Logatherm WLW196i AR
jest znacznie lżejszy niż w przypadku rozwiązań
konwencjonalnych. Ułatwia to zarówno transport, jak i montaż.
Jeszcze większy komfort
Możliwość integracji dodatkowych OZE odbywa
się za pośrednictwem wielostrefowego, warstwowego zbiornika buforowego – Logalux PRZ. Może
on zostać połączony ze stacją świeżej wody Logalux FS. Stacja świeżej wody to kompaktowy moduł umożliwiający higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Woda pitna jest ogrzewana
w przepływie w miarę zapotrzebowania. Takie
rozwiązanie jest odpowiednie, gdy nie ma potrzeby gromadzenia zapasu c.w.u. W przypadku
większego zapotrzebowania można rozbudować
moduł wewnętrzny do montażu naściennego
o samodzielny zasobnik c.w.u.
Wygodna obsługa
System sterowania Logamatic EMS Plus z regulatorem HMC300 z czytelnym wyświetlaczem
i obsługą za pomocą jednego przycisku jest
precyzyjnie dostosowany do indywidualnych
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wymagań w zakresie komfortu cieplnego. Zastosowana automatyka ułatwia integrację systemu
z nowymi i modernizowanymi źródłami ciepła.
Dodatkowo aplikacja MyBuderus umożliwia łatwą
obsługę instalacji grzewczej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Zalety dla instalatora:
- łatwy transport i montaż, dzięki bardzo lekkiej,
całkowicie rozbieralnej obudowie z EPP i fabrycznie przygotowanym uchwytom transportowym,
- mała masa – brak konieczności wykonywania
specjalnego fundamentu pod pompę ciepła,
- nowoczesny regulator HMC300 do współpracy z modułami EMS Plus umożliwia sterowanie:
do 4 obiegów grzewczych, podgrzewaniem basenu, instalacją solarną, współpracą z kotłem
grzewczym,
- minimalna ilość prac montażowych dzięki
kompletnie wyposażonym modułom wewnętrznym Tower,
- cztery moduły wewnętrzne do wyboru zapewniają dowolność w konfiguracji systemu
grzewczego,
- proste połączenie rurowe wodne z jednostką
zewnętrzną, niepotrzebne kwalifikacje chłodnicze,
- prosty montaż elektryczny, inwerter zapewnia prawidłową kolejność faz bez względu na
podłączenie.

Moduł pompy ciepła ma możliwość modulacji. Inwerter – oparty na technologii zmiennej
prędkości – dostosowuje w sposób ciągły moc
pompy ciepła do zapotrzebowania instalacji
grzewczej. Zapewnia dzięki temu dużą wygodę
w połączeniu z wyjątkowo ekonomiczną pracą.

Systemy grzewcze
przyszłości.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl,
www.buderus.pl
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Nowości w ofercie pomp ciepła Daikin Altherma
M agda l e n a Sawick a-B a l ce r z a k

W dobie rosnących cen za energię gazową oraz rosnących cen paliw stałych, właściciele domów
jednorodzinnych szukają oszczędności, dlatego modernizacja kotłowni to obecnie temat na czasie.
Dodatkowym motywatorem do wymiany źródła ciepła są programy dotacyjne lub ulgi podatkowe
(np. Czyste Powietrze, czy ulga termomodernizacyjna). Firma Daikin z powodzeniem, od kilkudziesięciu
lat mocno rozwija się w zakresie urządzeń grzewczych, szczególnie pomp ciepła. Pompy ciepła Daikin
Altherma zyskują coraz większa popularność wśród instalatorów oraz inwestorów. W 2022 roku
do portfolio Daikin Altherma dołączą nowe, innowacyjne urządzenia na czynnik R32.

Daikin Altherma 3 R – jednostka zewnętrzna

Na dzień dzisiejszy gama produktów grzewczych
Daikin jest już bardzo szeroka. Doceniają to instalatorzy i firmy współpracujące, ponieważ zawsze
są w stanie zaproponować inwestorowi odpowiednie dla niego rozwiązanie. Wśród produktów
grzewczych Daikin znajdziemy zarówno kotły gazowe, pompy ciepła gruntowe na czynnik chłodniczy R32, jak i powietrzne na czynnik chłodniczy
R32: niskotemperaturowe, wysokotemperaturowe, pompy ciepła hybrydowe i tylko do c.w.u.
Jednostki wewnętrzne większości pomp ciepła
Daikin występują w 3 wariantach: naścienne,
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz w wersji
ECH2O z możliwością podłączenia systemu solarnego. Podsumowując, Daikin jest w stanie zaproponować rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagającego klienta, równocześnie mając pewność
co do wysokiej jakości zastosowanych produktów.
Daikin Altherma 3 R
Na początku 2022 roku do oferty Daikin dołączyła niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma 3 R typu split na czynnik

Daikin Altherma 3 H MT – jednostka zewnętrzna pompy ciepła powietrze-woda oraz jednostka wewnętrzna typu ECH2O

chłodniczy R32 o mocach: 11, 14, 16 kW. Zastępuje
ona pompę ciepła typu split na R410A. Daikin Altherma 3 R ma możliwość przygotowania wody grzewczej, c.w.u. oraz chłodzenia, w zależności od wybranego modelu. Uwagę zwraca także nowy wygląd
urządzenia: czarny stylowy panel zasłaniający pojedynczy wentylator oraz szara obudowa o niewielkich wymiarach 870x1100x460 mm (wys.xszer.xgł.).
Jednostka dostarcza wodę grzewczą o temperaturze do 60°C do temp. zewnętrznej -7°C i jest przewidziana do zastosowania w nowych budynkach.
System poradzi sobie w najzimniejszym klimacie,
bez problemu działając do temp. zewnętrznej -25°C.
Daikin Altherma 3 H MT
Kolejną nowością w zakresie pomp ciepła Daikin
jest średniotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma 3 H MT do zastosowania do renowacji budynków. Urządzenia uzupełniają typoszereg pomp ciepła typu hydrosplit
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Daikin Altherma 3 H HT o mniejsze wielkości:
8, 10, 12. Stylowe jednostki zewnętrzne wyposażone w jeden wentylator, gwarantują pracę
nawet do temp. zewnętrznej -28°C. Jednostka
jest w stanie dostarczyć wodę grzewczą o temperaturze do 65°C do temp. zewnętrznej -15°C,
co sprawia, że jest idealna do modernizacji instalacji grzewczych. Wysoką temperaturę wody grzewczej uzyskuje się dzięki zastosowaniu sprężarki
z podwójnym wtryskiem. Co więcej dzięki wygłuszającej 3-warstwowej obudowie sprężarki i podkładkom antywibracyjnym, ciśnienie akustyczne urządzenia zewnętrznego wynosi zaledwie
38 dB(A) w trybie normalnym i 35 dB(A) w trybie cichym w odległości 3 m od urządzenia, dlatego nie
będzie uciążliwe dla inwestora, ani dla sąsiadów.
Daikin Altherma 3 EWSA
W ofercie Daikin warto zwrócić uwagę na systemy pomp ciepła dla wielorodzinnych, wysokich

Modernizacja z pompami ciepła Daikin
Daikin posiada w ofercie pompy ciepła powietrze-woda, które idealnie nadają się do zastąpienia starego źródła ciepła. Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma HT zapewnia
wodę grzewczą o temp. do maks. 80°C. Idealnie sprawdzi się w domu wyposażonym w instalację ogrzewania z grzejnikami. Dla najbardziej wymagających klientów przy wymianie starego
źródła ciepła proponujemy urządzenie wysokotemperaturowe z możliwością przygotowania
wody grzewczej o temperaturze do 70°C, czyli powietrzną pompę ciepła Daikin Altherma 3 H HT.
System ten charakteryzuje się nowoczesną estetyką oraz bardzo cichą pracą jedn. zewnętrznej.
Oprócz pomp ciepła wysokotemperaturowych dla istniejącego budynku z dostępem do gazu
i mieszaną instalacją ogrzewania, można zaproponować hybrydową pompy ciepła Daikin
Altherma, która łączy w sobie technologię niskotemperaturowej pompy ciepła powietrze-woda oraz kotła gazowego kondensacyjnego.
Pompa ciepła tego typu jest w stanie przygotować wodę o temperaturze od 25°C do 80°C,
co sprawia, że można ją zastosować z różnymi typami emiterów ciepła (ogrzewanie podłogowe, grzejniki czy klimakonwektory).

budynków zapewniające ogrzewanie, chłodzenie i c.w.u. Koncepcja systemu Daikin Altherma
3 EWSA polega na tym, że w każdym mieszkaniu
mamy kompaktową jednostkę pompy ciepła woda-woda na R32, z wbudowanym zasobnikiem
c.w.u. 180 l ze stali nierdzewnej. Pompy ciepła
zasilają wodą grzewczą o temp. do maksymalnie 65°C instalację ogrzewania podłogowego lub
grzejników. Dla każdego z urządzeń dolnym źródłem ciepła jest wspólna pętla wodna o temp. 2025°C. Temperaturę wody w pętli może utrzymywać wytwornica wody lodowej zainstalowana np.
na dachu budynku, lub miejska sieć ciepłownicza.

Daikin Altherma 3 EWSA – jednostka wewnętrzna
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Daikin Altherma 3 H HT – jednostka zewnętrzna
pompy ciepła powietrze-woda

Z zalet tego rozwiązania możemy wymienić redukcję emisji CO2, redukcję zużycia energii pierwotnej dla budynku, brak indywidualnych jednostek zewnętrznych klimatyzacji na balkonach/
elewacji, a zastosowane jednostki wewnętrzne
wymagają minimalnej przestrzeni serwisowej od
frontu urządzenia oraz charakteryzują się cichą
pracą na poziomie 29 dB(A) ciśnienia akustycznego w odległości 1 m.
DAIKIN Sp. z o.o.
The Park Warsaw, ul. Krakowiaków 36,
02-255 Warszawa, tel. 22 319 90 01
kontakt@daikin.pl, www.daikin.pl
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Pompa ciepła Bosch
Compress 3000 AWS
Pompa ciepła Bosch Compress 3000 AWS jest skonstruowana
w technologii split. Urządzenie pozwala zaoszczędzić energię, ponieważ
jego moc jest modulowana zależnie od zapotrzebowania dzięki
zastosowaniu technologii inwerterowej. Produkcja ciepła zachodzi
przy bardzo wysokiej efektywności – współczynnik COP przy
temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C wynosi nawet 4,87,
co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji.
Zintegrowana pompa obiegowa i nowy regulator pompy ciepła HPC400,
który pozwala na doskonałe współdziałanie z instalacją fotowoltaiczną,
wpływają również na energooszczędność.
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Duży wybór modeli
– cztery jednostki wewnętrzne
Jednostkę zewnętrzną Bosch Compress 3000
AWS można połączyć z czterema różnymi jednostkami wewnętrznymi, które są dostosowane
do szczególnych wymagań nowych i modernizowanych budynków. Nieistotne, czy w połączeniu
z istniejącym pojemnościowym podgrzewaczem
wody, czy z podgrzewaczem zintegrowanym
w urządzeniu – Bosch Compress 3000 AWS idealnie nadaje się również do przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie przestrzenne urządzenia jest
niewielkie – jednostka zewnętrzna zajmuje niedużą przestrzeń poza budynkiem, a jednostkę
wewnętrzną można bez problemu instalować
w dowolnym pomieszczeniu wewnątrz (np. w pralni czy piwnicy). Pompy Bosch Compress 3000 AWS
są oferowane w 4 mocach grzewczych: 6, 8, 11
i 13 kW. Łącznie urządzenie dostępne jest w 16 zestawach, co umożliwia dobór do niemal każdego
rodzaju instalacji grzewczej.
AWES, AWMS, AWMSS
– idealne do nowych budynków

Jednostki zewnętrzne
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Poszczególne jednostki wewnętrzne są optymalnie dostosowane do nowych i/lub modernizowanych, izolowanych cieplnie budynków. W AWES,
AWMS i AWMSS jest zintegrowany modulowany,
elektryczny dogrzewacz, który idealnie sprawdza się w zimne dni.
Jednostka stojąca AWMS – w odróżnieniu od
naściennej AWES – jest dodatkowo wyposażona
w podgrzewacz wody o pojemności 190 l, służący
do komfortowego zaopatrzenia w ciepłą wodę.
Natomiast jednostka stojąca AWMSS (pojemność
184 l z dodatkową wężownicą solarną) umożliwia
bezpośrednie podłączenie do instalacji solarnej Bosch.

Jednostki wewnętrzne

Wszystkie trzy jednostki wewnętrzne można
również wykorzystywać do aktywnego chłodzenia pomieszczeń. Chłodzona woda jest kierowana do obiegu ogrzewania podłogowego lub
konwektorów z nawiewem.
AWBS – optymalna
dla modernizowanych budynków
Jednostka wewnętrzna AWBS jest idealnym
rozwiązaniem dla modernizowanych budynków,
ponieważ można ją łatwo i szybko zintegrować
z istniejącymi systemami grzewczymi.
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Najważniejsze korzyści:
- niezwykle korzystne cenowo kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia
i opcjonalnie przygotowania ciepłej wody,
- optymalne dostosowanie mocy i wysoka wydajność pompy ciepła dzięki ulepszonej
technologii inwerterowej,
- wiele możliwości zastosowania i niewielki nakład pracy instalacyjnej dzięki 4 różnym,
wstępnie skonfigurowanym jednostkom wewnętrznym,
- dostępność gotowego do instalacji, kompaktowego rozwiązania systemowego
dla nowych budynków ze zintegrowanym, pojemnościowym podgrzewaczem wody
(opcjonalnie solarnym),
- inteligentny regulator HPC400 wbudowany fabrycznie w jednostce wewnętrznej,
- łatwe uruchomienie dzięki pompie ciepła wstępnie napełnionej czynnikiem chłodniczym,
- zdalne sterowanie poprzez moduł internetowy (akcesoria) przy użyciu aplikacji Bosch
HomeCom Easy dostępnej na urządzenia mobilne (smartfon, tablet, itp.).
Niezbędne elementy, takie jak zawór mieszający
służący do pracy dwusystemowej z dostępnym
kotłem gazowym lub olejowym albo kominkiem,
są już zintegrowane w urządzeniu.
Nowy regulator
Regulator ma specjalną funkcję, która pozwala na doskonałe współdziałanie z instalacją
fotowoltaiczną. Opcjonalnie dostępny jest także moduł internetowy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie systemem za pośrednictwem
aplikacji Bosch HomeCom Easy. Urządzenie automatycznie dostosowuje swoją moc (zakres modulacji 25-100%) do aktualnego zapotrzebowania i optymalizuje zużycie energii. Pompa została
przygotowana do pracy w klimacie skandynawskim, dlatego jej wysoka efektywność zachowywana jest w całym zakresie temperatury pracy,
tj. aż do -20°C. Oprócz funkcji ogrzewania urządzenie można wykorzystać latem do chłodzenia,
dzięki rewersyjnej pracy układu chłodniczego.

Łatwa i szybka instalacja
Urządzenie jest niezwykle proste w montażu.
Regulator pompy ciepła, elementy hydrauliczne oraz dodatkowe źródło ciepła są już zintegrowane. Wyświetlacz tekstowy umożliwia szybkie
uruchomienie urządzenia w intuicyjny sposób.
Ponadto pompa ciepła jest już fabrycznie napełniona czynnikiem chłodniczym.

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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Pompa ciepła Loria AI R32 DUO
Nowa pompa ciepła powietrze-woda w ofercie Atlantic
Najnowsza propozycja firmy Atlantic w sektorze odnawialnych źródeł
energii to wprowadzona do oferty od marca br. seria pomp ciepła Loria AI
R32 DUO. Są to rozwiązania łączące nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie
domu z produkcją ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu
zbiornikowi pojemności 190 litrów. Przekłada się to wymiernie na niskie
koszty eksploatacji. Przystępna cena, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika
interfejs oraz możliwość zdalnej obsługi za pośrednictwem aplikacji
Cozytouch współpracującej z systemem sterowania są dodatkowymi
atutami przemawiającymi na korzyść nowych pomp ciepła.
Pompy ciepła serii Loria AI R32 DUO wykorzystują czynnik chłodniczy R32. Jest on wydajniejszy i
bardziej ekologiczny, ma niewielkie oddziaływanie na środowisko naturalne, wskaźnik bowiem
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla czynnika R32 jest prawie trzy razy niższy niż dla wypieranego przez niego R410A.

Loria AI R32 DUO oferowane są w trzech wielkościach: 6, 8 i 10 kW i współczynniku COP odpowiednio, 4,81; 4,52 i 4,53 (wartość współczynnika COP wyliczona zgodnie z normą EN.14511
dla temperatury zewnętrznej (7/35°C). Rozszerzenie w nazwie DUO oznacza, że jest to gama
urządzeń z fabrycznie wbudowanym i zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 190 litrów. Wszystko to
czyni z nowej pompy ciepła optymalne urządzenie grzewcze przeznaczone do domów jednorodzinnych i małych obiektów użytkowych.

Budowa pompy ciepła Loria AI R32 DUO
i wyposażenie
Moduł wewnętrzny montowany jest wewnątrz
budynku. Składa się on ze zbiornika buforowego,
we wnętrzu którego znajduje się opatentowany
wymiennik grzewczy z wbudowaną grzałką 3 kW.
Emalia ceramiczna najwyższej jakości zabezpiecza wnętrze zbiornika przed korozją, udoskonalony zaś skład chemiczny wzbogacają pierwiastki metali szlachetnych tytanu i tlenku
miedzi (Ti + CuO), tak by zdecydowanie poprawić jej właściwości techniczne. Dodatkowo zbiornik wyposażono w anodę tytanową – najbardziej
zaawansowany system ochrony antykorozyjnej
składający się z aktywnej anody tytanowej oraz
cyfrowego generatora napięcia, wyposażony
we własny akumulator zapewniający prawidłową jego pracę przez kolejne 3 dni od chwili zaniku napięcia sieciowego.

Zaawansowany programator panelu sterowania
umożliwia z kolei zarządzanie wieloma obiegami
grzewczymi oraz parametrami pracy urządzenia.
Pompa ciepła ma wbudowaną funkcję autodiagnostyki własnej, która w wypadku ewentualnej usterki podaje informację o niej na wyświetlaczu urządzenia.
Moduł zewnętrzny montowany na zewnątrz budynku składa się z wentylatora, sprężarki, parownika oraz zaworu rozprężnego. Sprężarka spiralna
typu scroll compressor o wysokim stopniu efektywności jest w pełni hermetyczna. Dzięki izolowanej akustycznie i termicznie obudowie oraz syste-

mowi tłumienia drgań poziom hałasu jej pracy nie
przekracza 45 dB. Automatyka sterująca (VPAM)
umożliwia płynną pracę sprężarki z wykorzystaniem 10-stopniowego systemu modulacji mocy.
Na wszystkie pompy ciepła serii Loria AI R32 DUO
producent udziela gwarancji 5 lat zarówno na na
sprężarkę, jak i zbiornik urządzenia.
Najważniejsze funkcje dostępne
w nowych pompach ciepła
• Technologia bezprzewodowej, dwukierunkowej
komunikacji radiowej pomiędzy urządzeniami,
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Akademia dobrej oferty
SCCOT cz. 2
Jak zbudować relację z klientem?
Pawe ł Kac z ma re k

Zbudowanie dobrej relacji z klientem jest bardzo istotne.
To dodatkowe punkty, które przydadzą się na zatłoczonym,
konkurencyjnym rynku. Ale od początku.

w połączeniu z opcją Cozytouch umożliwia zdalne
sterowanie urządzeniem poprzez aplikację mobilną.
• Praca automatyczna urządzenia z uwzględnieniem wszystkich trybów pracy oraz funkcji termostatu/elektroniki w celu zapewnienia optymalnej równowagi pomiędzy komfortem cieplnym
a oszczędnością energii.
• Frost mode – praca urządzenia w zakresie gwarantującym utrzymanie temperatury pomieszczenia na poziomie 7-10°C.

• Reverse – praca urządzenia w systemie rewersyjnym umożliwiającym automatyczne przejście
urządzenia z trybu grzania do trybu chłodzenia
i odwrotnie, gwarantując przez cały rok komfort na
najwyższym poziomie – ciepło zimą, chłód latem.
• Automatyczny bezpiecznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed nadmiernym wzrostem
temperatury jego pracy.
• Wysoki współczynnik uzysku energetycznego
COP określający sprawność urządzenia, będący
stosunkiem pomiędzy energią zużytą przez pompę ciepła a energią przez nią wyprodukowaną.
• Zabezpieczenie przeciwbakteryjne, które dzięki
odpowiednim ustawieniu fabrycznym temperatury wewnątrz zbiornika, zmniejsza do minimum
ryzyko rozwijania się w nim bakterii Legionelli.

Atlantic Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa
tel. 22 487 50 76
office@atlantic-polska.pl
www.atlantic-polska.pl
rekl ama

Podobnie jak z pierwszym wrażeniem podczas
spotkania, tak i podczas rozmowy telefonicznej
lub wymiany korespondencji e-mail można zbudować lub zrujnować wyobrażenie klienta na
nasz temat. Ważne więc, by podczas rozmowy
już samo odebranie telefonu i powiedzenie „słucham” było przyjemne i zachęcało do rozmowy.
Nie bez znaczenia jest także wygląd naszej wiadomości e-mail i język, jakim się posługujemy.
Uprzejma rozmowa z uśmiechniętym człowiekiem, czy też pozytywna korespondencja na pewno zapadnie w pamięć klienta, który przecież potencjalnie będzie rozmawiać także z konkurencją.
Dobra relacja spowoduje, że klient zacznie nam
ufać, otworzy się, powie nam więcej niż innym.
Mając dobry kontakt, nie będziemy mieć oporu,
by zadzwonić do klienta i zapytać o decyzję, a nawet wypytać o oferty konkurencji. Często dzięki
dobrym relacjom dochodzi do dalszych negocjacji – nawet, jeśli nasza oferta nie jest najtańsza. Nawet jeśli nie zostaniemy wybrani, szczera

informacja zwrotna od klienta jest na wagę złota.
Jak podnosić relację na wyższy poziom? Korporacyjni handlowcy uczeni, są aby jak najszybciej
przybliżyć się do klienta. Skorzystaj z tej techniki.
Jeśli klient napisze e-mail, warto przejść na poziom wyżej i porozmawiać przez telefon.
Jeśli pierwszym kontaktem będzie telefon, wyższym poziomem kontaktu będzie spotkanie.
Jeśli wizyta u klienta nie jest możliwa, można
zorganizować konferencję on-line.
Podnoszenie relacji na wyższy poziom nie oznacza uległości czy też konieczności schlebiania
klientowi. Warto pamiętać, że obie strony mają
sobie coś do zaoferowania. My mamy wiedzę
i umiejętności, klient ma pieniądze i potrzeby.
Obie strony coś od siebie chcą i nikt nikomu nie
robi łaski. My nie musimy u tego klienta nic wykonywać – tak jak on nie musi korzystać z naszych
usług. Jednak jeśli obie strony złapią relację, cały
proces prowadzący do sprzedaży jest krótszy,
przyjemniejszy i bardziej efektywny.

Podsumowując: bądź szybki, odpowiadaj pełnymi zdaniami na e-maile. Odbieraj
i oddzwaniaj z miłym tonem w głosie. Odpisuj na smsy, stosuj emotikony, bądź słowny.
To wszystko zbuduje dobry grunt i ułatwi nie tylko sprzedaż, ale także realizację kontraktu.

07/2022

A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

(Nie)przewidywalne
koszty ogrzewania…
Próba oceny kosztów ogrzewania zależnie od cen nośników
M a rcin P on a r s k i

Kiedyś wybierając system grzewczy, najważniejszym zagadnieniem
był koszt całkowity instalacji, dziś nastąpiła duża zmiana. Najczęściej
pojawiającym się pytaniem staje się to o przyszłe koszty energii na
potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
oraz jaki rodzaj energii wybrać. Coraz ostrzejsze wymagania stawiane przez
Unię Europejską związane z ochroną środowiska oraz konflikt w Ukrainie
spowodowały, że odpowiedzi wcale nie są takie oczywiste i takie łatwe.
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koszy dla ceny energii 07.2022
grzejniki elektryczne (prąd 2u taryfowy)
pompa ciepła powietrze/woda (pompa powietrzna)
pompa ciepła solanka/woda (pompa gruntowa)
kocioł kondensacyjny opalany olejem opałowym
kocioł kondensacyjny opalany gazem płynnym
kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym
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1 Koszty ogrzewania omawianego domu przy dzisiejszych cenach nośników energii

porównanie kosztów ceny energii 07.2022 i "wolnorynkowe"
grzejniki elektryczne (prąd 2u taryfowy)
pompa ciepła powietrze/woda (pompa powietrzna)
pompa ciepła solanka/woda (pompa gruntowa)

Stan na dziś – przykładowy koszt
ogrzewania małego domu
W tym roku w ramach rządowego projektu, na
stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawiły się darmowe projekty, wg których
można pobudować dom w uproszczonej procedurze. Zgodnie a przepisami dom ma mieć nie
więcej niż 70 m2 zabudowy i nie więcej niż 2 kondygnacje, co pozwala pobudować dom o powierzchni użytkowej ok. 100 m2. Zakładając, że
będzie to budynek wykonany w standardzie budynku energooszczędnego można założyć, że zapotrzebowanie na energię użytkową (c.o. + c.w.u.)
wyniesie ok. 50 kWh/m2a, co rocznie da nam zapotrzebowanie na energię na poziomie ok. 5000 kWh.
Przy dzisiejszych cenach koszty ciepła będą się
kształtowały zgodnie z wykresem 1.

Gdy zostaną uwolnione ceny energii…

kocioł kondensacyjny opalany olejem opałowym

I to była ta najłatwiejsza część, bo co będzie
w przyszłości, tego nikt dokładnie nie wie.
W określaniu przyszłych kosztów ogrzewania, aby
nie być niemiło zaskoczony należałoby uwzględnić uwolnienie i urynkowienie stawek za poszczególne rodzaje energii.
W pierwszej kolejności zerknijmy na koszty energii
elektrycznej. Dziś koszt na fakturze dla indywidualnego klienta końcowego to ok. 80 gr. Koszt ten
zawiera już oprócz kosztów samej energii także
opłaty przesyłowe, dystrybucyjne, abonamenty
itp. Zakładając tylko uwolnienie cen i związaną
z tym podwyżkę tylko do poziomu cen giełdowych
przy zachowaniu na stałym poziomie pozostałych
składowych, oznacza to wzrost kosztów 1 kWh
energii elektrycznej do poziomu ok 1,50-1,60 zł.

kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym

kocioł kondensacyjny opalany gazem płynnym
0
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2 Porównanie kosztów ogrzewania omawianego domu przy zmianie ceny energii elektrycznej
do poziomu ok. 1,5 zł/kWh oraz cen gazu równych tym, jakie dziś płacą odbiorcy instytucjonalni

Podobna sytuacja występuje na rynku gazu ziemnego. Tu podobnie, jak dla energii elektrycznej taryfy dla użytkowników indywidualnych są
ustalane urzędowo. Na przełomie roku byliśmy
świadkami uwolnienia cen dla odbiorców instytucjonalnych, co skutkowało znaczną podwyżką.
Wykres 2 porównuje koszty przy zmianie ceny
energii elektrycznej do poziomu ok. 1,5 zł/kWh
oraz cen gazu równych tym, jakie dziś płacą

odbiorcy instytucjonalni (kalkulator kosztów
gazu dostępny jest na stronie: https://pgnig.
pl/taryfa).
Jak obniżyć rachunki?
Niestety, jak widać samo uwolnienie cen może
spowodować dwukrotny wzrost kosztów, jakie
trzeba będzie ponieść na potrzeby ogrzania
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Szkoły Partnerskie Viessmann dla dorosłych – solidna edukacja zawodowa

obiżenie kosztów
grzejniki elektryczne (prąd 2u taryfowy)

Gwarancja zdobycia unikalnych umiejętności

pompa ciepła solanka/woda (pompa gruntowa)
kocioł kondensacyjny opalany gazem płynnym

domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Tak duży wzrost kosztów może być dużym zaskoczeniem dla wszystkich, którzy zawsze marzyli o swoim własnym domu. Oczywiście temat dotyczy nie tylko tych, co właśnie budują
dom. Tak samo, a może nawet jeszcze bardziej
zmiany cen odczują właściciele domów budowanych 40 czy 50 lat temu, gdy nikt jeszcze nie
myślał na poważnie o energochłonności czy
o dobrej izolacyjności cieplnej.
Żaden z rządów raczej się nie odważy na nagłe
uwolnienie cen energii, raczej dojście do cen wolnorynkowych będzie się odbywało etapami. Zatem jest jeszcze chwila czasu, by się zastanowić,
jak w przyszłości można obniżyć swoje rachunki.
Warto zastanowić się, gdzie potrzeba energii cieplej. W budynku mamy 3 główne miejsca, w których ta energia będzie potrzebna.
Pierwsze z nich to oczywiście „uzupełnienie” energii cieplnej, która jest tracona z budynku przez
przegrody budowlane. Od kilkunastu już lat proponowane są różne programy termomodernizacyjne pozwalające obniżyć koszty docieplenia budynków lub wymianę stolarki na bardziej
energooszczędną. Masowe ocieplanie budynków, a w przypadku nowo budowanych budynków wymogi co do izolacyjności są tak wyśrubowane, że dużo większe znaczenie zaczyna mieć
wentylacja czy też sposób przygotowania c.w.u.
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instalacja z kolektorami słonecznymi

9000

I to na te 2 punkty powinna być zwrócona szczególna uwaga. W dobrze docieplonych budynkach
zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. jest często większe niż potrzeby
ciepła na ogrzanie budynku. Zatem uzasadnionym jest baczne zwrócenie uwagi na ten aspekt.
Dla omawianego budynku zastosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji
c.w.u. może zredukować koszty energii budynku
nawet o ¼ (wykres 3).

jaki zawód chceSz wybrać?
• technik urządzeń i Systemów
energetyki odnawialnej

Podsumowując, budynek to wbrew
pozorom złożony organizm, w którym
wszystkie elementy muszą być od siebie odpowiednio dopasowane i każdy
musi być brany pod uwagę, by ograniczyć zużycie energii, a tym samym
zniwelować nieuchronnie czekające
nas podwyżki.

• technik chłodnictwa i klimatyzacji
• elektryk

trwa nabór na rok 2022/2023!
Od redakcji, z ostatniej chwili….
Decyzja rządu o przedłużeniu taryf
na gaz do końca 2027 roku.
Pełna informacja na stronie Ministerstwa
Klimatu i Środowiska: kliknij
Interpretacja decyzji na portalach:
interia.pl – kliknij
money.pl – kliknij

wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową,
a dostaniesz więcej informacji.
Z nami możesz podnieść swoje kwalifikacje.
Nasze szkoły mają wymagane uprawnienia dla szkół publicznych.
rekl ama

3

0
ceny energii wolnorynkowe

Już dziś zadbaj o swoją przyszłość zawodową!
Na specjalistów czeka 70 000 nowych miejsc pracy w samym sektorze OZE!

Sprawdź nas na www.viessmann.school
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System podtynkowy Prevista:
odpowiedź na potrzeby instalatorów
Przede wszystkim szybki i bezpieczny montaż
Technika zabudowy podtynkowej zapewnia istotne korzyści przy
wykańczaniu nowych łazienek lub ich remontach, umożliwiając
elastyczną aranżację dostępnej przestrzeni. Dzięki przemyślanym
rozwiązaniom, opracowanym wspólnie z instalatorami, system Viega
Prevista zdecydowanie ułatwia i przyspiesza prace montażowe.

Produkty z linii Prevista Dry i Prevista Pure pozwalają w optymalny sposób wykonać instalację podtynkową w zabudowie suchej lub mokrej. Ponadto,
innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne gwarantują szybki i bezbłędny montaż. System firmy Viega oferuje również szerokie możliwości w zakresie
projektowania łazienek o nietypowym układzie
lub w budynkach o różnych konstrukcjach ścian.

System Prevista został opracowany z myślą o usprawnieniu
pracy instalatora. Przykładem są poprzeczki, które można
łatwo regulować i zamocować ręcznie na określonej wysokości

Koncepcja modułowa

Viega Prevista to system podtynkowy oparty na koncepcji modułowej. Dzięki temu wiele jego
komponentów jest identycznych w przypadku różnych modeli z serii Prevista Dry (zabudowa sucha)
i Pure (zabudowa mokra)

Podobnie jak w przypadku produkcji samochodów, system podtynkowy Prevista oparto na koncepcji modułowej. Oznacza to, że podstawowe
komponenty są identyczne w różnych modelach
stelaży. Dzięki temu praca instalatora okazuje
się znacznie łatwiejsza: na przykład przy montażu na ścianie lub w profilach, poprzeczki i ścienne zestawy mocujące są zawsze montowane tak
samo. Dotyczy to również poszczególnych ustawień, takich jak regulacja wysokości mocowania
miski ustępowej, pisuaru lub umywalki do wymaganego poziomu.
Wszystkie stelaże Viega Prevista o standardowej
wysokości 1120 mm wyposażono w identyczną spłuczkę. Niezależnie od sytuacji montażowej, poszczególne czynności, takie jak podłączenie do sieci wodociągowej, czy ustawienie
dławika przepływu wody lub zaworu do pełnego
lub małego spłukiwania, są zawsze takie same.
Nie tylko ułatwia to prace instalacyjne, ale także

Przy montażu elementów w kolorze żółtym nie są
potrzebne żadne narzędzia. Na zdjęciu widoczne
mocowanie stelaża Prevista Dry do ściany

zapobiega ewentualnym błędom montażowym.
Dużą zaletą spłuczki Prevista jest jej kompatybilność ze wszystkimi nowymi przyciskami uruchamiającymi z serii Visign. Dzięki temu możemy
dokonać wyboru najbardziej pasującego nam
modelu, już po zakończeniu montażu.
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Przejdź Więcej na temat systemu
Prevista na stronie internetowej:
www.viega.pl/Prevista

Praktyczne rozwiązania konstrukcyjne zdecydowanie ułatwiają montaż
systemu. Spłuczkę Prevista możemy podłączyć bez użycia narzędzi

Żółty jako kolor przewodni
Wiele czynności montażowych w systemie Prevista wykonamy bez użycia żadnych narzędzi,
między innymi podłączenie zaworu kątowego
do spłuczki lub ustawienie dławika przepływu
wody. Wszystkie elementy montowane ręcznie
mają kolor żółty, a ich instalacja jest bardzo intuicyjna. Można je rozpoznać na pierwszy rzut oka,
nawet w warunkach słabego oświetlenia.
Proste etapy montażu
Poszczególne etapy pracy zostały znacznie
uproszczone. Uniwersalne nóżki montażowe
równie łatwo zamontujemy na surowej posadzce, jak i w profilu.
Montaż stelaża do ściany i regulacja głębokości nie
wymagają praktycznie żadnego wysiłku – funkcjonalne rozwiązania, takie jak ścienny zestaw mocujący, zapewniają dodatkową oszczędność czasu.

Stelaże Prevista Dry można łatwo zintegrować z tradycyjnymi profilami,
tak jak w przypadku widocznej na zdjęciu instalacji szeregowej

Regulacja wysokości przyłączy wody i odpływów
do umywalki i pisuaru była czasem bardzo uciążliwa. Nowe zaciski z szybką blokadą rewolucjonizują ten etap pracy, zapewniając przy tym tak
samo dobrą stabilność, jak w przypadku przykręcenia na śruby.
Ekonomiczne rozwiązanie
Liczne ułatwienia montażowe, które wyróżniają
system Prevista są wynikiem ścisłej współpracy
z fachowcami i ich wieloletniego doświadczenia
budowlanego. Celem firmy Viega było usprawnienie wszystkich procesów, począwszy od logistyki, przez magazynowanie, aż po samą instalację.
Dzięki temu powstało rozwiązanie o wiele bardziej
ekonomiczne i praktyczne niż tradycyjne systemy
podtynkowe. System Prevista jest opłacalny nie
tylko z punktu widzenia inwestorów, ale odciąża
także firmy wykonawcze w przypadku niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Uniwersalne nóżki montażowe równie łatwo zamontujemy na surowej posadzce, jak i w profilu
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Sprzęgło hydrauliczne czy rozdzielacz?
Porównujemy trzy pozornie podobne elementy instalacji: sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacz i sprzęgło-rozdzielacz.
Opowiemy o różnicach w budowie i funkcjach, a przede wszystkim odpowiemy na pytanie co i gdzie zastosować.
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
Sprzęgło hydrauliczne to zbiornik pusty w środku.
Są pewne modyfikacje tego rozwiązania, bo część

producentów montuje specjalne siatki separacyjne (jak np. w sprzęgłach hydraulicznych BLH AFRISO – kliknij). Dzięki temu strumień wpływający do
sprzęgła jest rozbijany, a to ułatwia wytrącanie

Rozdzielacz KSV 125-3

Sprzęgło hydrauliczne BLH 822

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym KSV 125-2

się powietrza i zanieczyszczeń. Dodatkowo odpowiednia budowa i pionowy montaż takiego sprzęgła pozwalają łatwiej oddzielić powietrze i usunąć je przez odpowietrznik automatyczny, a także
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usunąć zanieczyszczenia przez zawór spustowy.
Sprzęgło hydrauliczne ma za zadanie rozsprzęglić obieg źródła ciepła od obiegu instalacyjnego. W sprzęgle dochodzi do hydraulicznego
równoważenia się tych dwóch obiegów. W zależności od wydajności pompy źródła ciepła
i pomp na instalacji może dochodzić do trzech
stanów pracy:
1. Jeżeli pompa kotłowa (źródła ciepła) będzie
takiej samej wydajności jak wszystkie pompy
na instalacji, nie będzie dochodziło do mieszania się medium w sprzęgle.
2. Jeżeli pompa źródła ciepła pracuje z wyższą
wydajnością niż wszystkie pompy na instalacji,
to do sprzęgła wtłacza się więcej ciepła niż się go
odbiera. Oczywiście wtedy media w sprzęgle się
wymieszają, co poskutkuje podniesieniem temperatury powracającej do źródła ciepła.
3. Stan pracy najczęściej występujący z gazowymi kotłami kondensacyjnymi, które mają już
wbudowaną pompę obiegową. W tym momencie pompy obiegowe na instalacji pracują z większą wydajnością niż pompa kotłowa, czyli znowu dochodzi do zmieszania się wody w sprzęgle
hydraulicznym, ale będzie to tym razem skutkowało obniżeniem temperatury powracającej do
kotła. To korzystne zjawisko, bo zwiększy sprawność gazowego kotła kondensacyjnego.
Gdzie powinno się stosować sprzęgła hydrauliczne? W instalacjach, gdzie jest kilka obiegów
grzewczych, czyli jest kilka pomp zamontowanych na tych obiegach. Sprzęgło hydrauliczne
zapewni odpowiednie zbilansowanie hydrauliczne wszystkich obiegów grzewczych, zabezpieczy
te obiegi i pompy obiegowe przed wzajemnym
wpływaniem na swoją pracę, innymi słowy zagwarantuje brak tzw. „walki pomp”.
Sprzęgło hydrauliczne powinno być montowane,
jeśli kocioł gazowy wspólpracuje tylko z podłogówką. Żeby przyspieszyć montaż warto skorzystać
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z zestawów mieszających BPS AFRISO (kliknij), które mają już wbudowane sprzęgło hydrauliczne.
Sprzęgła hydrauliczne trzeba koniecznie zamontować w rozwiązaniu z kaskadą kotłów.
ROZDZIELACZE
Rozdzielacz przedstawimy na przykładzie rozdzielacza ogrzewania podłogowego ProCalida EF1 K
AFRISO (kliknij). Rozdzielacz zbudowany jest z belki zasilającej (zasilanie każdej pętli podłogówki)
i powracającej (powrót z każdej pętli podłogówki). Na belce zasilającej jest wyższa temperatura,
na powracającej niższa.
Rozdzielacze montowane w kotłowniach i służące do rozprowadzania ciepła na poszczególne obiegi grzewcze nieco różnią się budową od
tych z podłogówki. To belka przedzielona w środku, rozdzielająca dwie strefy: zasilającą (o wyższej
temperaturze) i powracającą (medium o niższej
temperaturze). I tutaj jest główna różnica w porównaniu ze sprzęgłem hydraulicznym – w rozdzielaczu nie miesza się medium grzewcze.
Rozdzielacze montujemy, jeśli mamy kilka obiegów grzewczych, ale na instalacji są już sprzęgło
hydrauliczne albo bufor – który w sumie pełni
funkcję wielkiego sprzęgła hydraulicznego i najczęściej montowany jest w konfiguracji z kotłami

A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

stałopalnymi albo pompą ciepła. Wtedy wystarczy zamontować rozdzielacz za buforem i mieć
pewność, że ciepło będzie idealnie dystrybuowane na poszczególne obiegi. To rozwiązanie
przede wszystkim zaoszczędzi czas na skręcaniu wszystkich kształtek, rur i dodatkowo zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu np. nieodpowiedniego doboru średnic i ryzyko pojawienia
się nieszczelności.
SPRZĘGŁO-ROZDZIELACZ
Sprzęgło-rozdzielacz to hybryda sprzęgła hydraulicznego i rozdzielacza. Przykładem praktycznego zastosowania sprzęgło-rozdzielacza może być
PrimoBox AFRISO (kliknij). Porównując budowę
sprzęgło-rozdzielacza z rozdzielaczem, trzeba
zwrócić uwagę na przegrodę w środku. W sprzęgło-rozdzielaczu jest ona przecięta, czyli jest zostawiona przestrzeń, żeby była możliwość mieszania się strumieni. Takie rozwiązanie równoważy
hydraulicznie całą instalację i jednocześnie tworzy swoiste rozwiązanie 2 w 1, które zastępuje
osobno zamontowane sprzęgło i osobno zamontowany rozdzielacz. W ofercie AFRISO są zarówno same rozdzielacze, jak i sprzęgło-rozdzielacze
KSV (kliknij) idealne do montażu z gotowymi grupami pompowymi.

Obejrzyj Film porównujący 3 rozwiązania

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
rekl ama
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Znana technologia
w nowej odsłonie
– magazyny ciepła
Dalszy wzrost mocy źródeł OZE – zarówno wiatrowych, jak i fotowoltaicznych
– tworzy potrzebę magazynowania nadwyżek energii w systemie
energetycznym, zazwyczaj tej niezbilansowanej, najtańszej. W przypadku
źródeł prosumenckich magazyny energii są krokiem w stronę konsumpcji
energii w miejscu jej wytworzenia, co za tym idzie, następuje przesunięcie
zużycia w czasie na okres jej największego zapotrzebowania. W takim
przypadku stajemy przed wyborem sposobu magazynowania energii
i formy nośnika energii – akumulatory energii elektrycznej, ciepła,
wodoru, sprężonego powietrza, ciśnienia słupa wody itd.
Analizując strukturę zużycia energii w gospodarstwie domowym, na podstawie danych GUS,
stwierdzono, że zużycie ciepła jest znacznie większe niż energii elektrycznej. Jak podaje GUS największy udział w zużyciu energii w gospodarstwie
domowym w 2019 roku miało ogrzewanie pomieszczeń 63,2%, kolejno plasowały się ogrzewanie wody 17,3%, oświetlenia i urządzenia elektryczne 10,6% oraz gotowanie posiłków 8,9% [1].
Kolejnym aspektem jest koszt magazynowania
energii elektrycznej i ciepła. Jak pokazano na
wykresie (źródło: Centrum Badawcze Komisji
Europejskiej JRC 2019) koszty magazynowania
energii elektrycznej są znacznie wyższe niż ciepła, jednym z powodów jest znacznie prostsza

technologia akumulatorów cieplnych (wodnych,
w zaizolowanych zasobnikach stalowych lub
ziemnych – PiT) nad akumulatorami elektrycznymi. Wyjątkiem są magazyny używające sprężonego powietrza – CAES, ale mają one ograniczone zastosowanie.
IEO, z wykorzystaniem symulacji TRNSYS, rozwija
w szczególności technologie magazynów ziemnych PTES, które są niezbędne przy wprowadzaniu OZE do ciepłownictwa systemowego [2].
Ale, w szczególności wraz z rozwojem prosumentyzmu i wprowadzeniem dynamicznych taryf na
energię elektryczną, coraz większego znaczenia
nabierają małe magazyny ciepła. Wiele się mówi
o innowacyjnych magazynach ciepła z przemianą
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1 Nakłady inwestycyjne CAPEX [kEUR/MWh] magazynów energii elektrycznej i magazynów ciepła,
źródło JRC, oprac. IEO

fazową (tzw. materiały PCM). W tym zakresie IEO
prowadzi prace rozwojowe w ramach projektu
badawczego UE ComBioTES [3].
Istnieje jednak bardzo duże pole dla nowych, inteligentnych zastosowań, dla zasobników i buforów ciepłej wody. Tu tkwi olbrzymi potencjał
nowych aplikacji w nowoczesnych systemach
energetycznych, ale też niewykorzystany potencjał polskiego przemysłu, w tym eksportu (silna
strona polskich producentów magazynów ciepła).
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na
magazyny ciepła związane z rozwojem OZE,
wsparciem funduszy ekologicznych dla magazynów ciepła stosowanych w domach mieszkalnych i przez prosumentów oraz wprowadzaniem
taryf dynamicznych, w IEO opracowana została
pierwsza w Polsce baza danych ok. 1000 modeli
magazynów ciepła dostępnych na krajowym rynku, które mogą mieć różne zastosowania.

Zastosowanie magazynów ciepła w domach
mieszkalnych i budynkach
Magazyny ciepła mogą mieć wiele zastosowań
w ciepłownictwie indywidualnym. Podstawową
i najpopularniejszą rolą małych zasobników ciepła jest stabilizacja pracy kotła na paliwa stałe.
Taki kocioł pracuje najefektywniej dla jego mocy
nominalnej, jednak zapotrzebowanie na ciepło
w gospodarstwie domowym jest zmienne w czasie. Kocioł bez magazynu ciepła pracuje z obniżoną
sprawnością, co oznacza większe emisje i spalanie
większej ilości paliwa stałego. Dzięki zastosowaniu magazynu ciepła kocioł pracuje stabilnie
z najwyższą sprawnością. Często spotykanym
rozwiązaniem jest także wykorzystanie ciepła
z wielu źródeł (hybryd) np. kocioł na biomasę i kolektory słoneczne, czy kocioł gazowy oraz pompa
ciepła. Dla poprawnego działania takich układów
konieczne jest zastosowanie magazynu ciepła.

Ciepło z dwóch źródeł, w tym jednego z OZE
może być zmagazynowane w zasobniku ciepła
zanim trafi do systemu ogrzewania. Pojedyncze
OZE, takie jak kolektory słoneczne korzystają
z zasobnika wodnego z wężownicą, ponieważ
pracują one zazwyczaj na glikolu.
Zasobnik ciepłej wody jest standardowym wyposażeniem popularnych pomp ciepła typu
powietrze-woda. Jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest dopasowanie magazynu ciepła
indywidulanie dla instalacji – jednym z rozwiązań może być dobranie wielkości zbiornika, tak
aby pozwolił on na jak najszersze korzystanie
z taniej energii OZE, wtedy gdy jest dostępna.
Nowe zastosowanie magazynów ciepła pojawia się w domach prosumentów posiadających
instalacje fotowoltaiczną. Gospodarstwa domowe korzystały, jeszcze przed „epoką prosumentów” z taryf nocnych w celach elektro-ogrzewnictwa (tzw. piece akumulacyjne itp.).
Tu rozwiązań dla magazynów ciepła może być wiele.
Po oczekiwanym wprowadzeniu taryf dynamicznych na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, zastosowanie przez prosumentów zielonego elektro-ogrzewnictwa – green Power to
Heat (gP2H) – stanie się jeszcze bardziej opłacalne. Mogą się bowiem sumować korzyści z taryfy nocnej i z niskiej ceny energii w szczytach jej
produkcji dla paneli PV. W takim przypadku, dla
prosumentów rozliczających się według modelu net billing, opłacalne staje się posiadanie np.
magazynu energii elektrycznej, który oddawałby
energię elektryczną do sieci w okresie wysokich
cen energii elektrycznej (wieczór). Prostszym, zapewniającym wysoką autokonsumpcję energii
i tańszym rozwiązaniem jest jednak akumulator
ciepła. Przy godzinowych „spreadach” cenowych
korzystne jest przekształcanie własnej produkcji
PV w ciepło w czasie największej produkcji energii elektrycznej, czyli w południe (obecnie jest to
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okres najniższych cen energii i stosunkowo niskiego zapotrzebowania na ciepłą wodę). To dobra
alternatywa dla sprzedaży własnej energii z PV
do sieci po najniższej cenie w południe i kupowania po wysokich cenach wieczorem.
System net-metering dla prosumentów (obecnie
dominujący system rozliczeń) prowadzi z kolei do
braku jakiejkolwiek zapłaty za energię elektryczną
wprowadzaną przez prosumentów do sieci, więc
ich celem jest zużycie jak największej ilości energii elektrycznej na miejscu, z tym że największe
zapotrzebowanie na energię w domach prosumentów występuje wieczorem. Powody są inne
niż w przypadku net-billing, ale rozwiązanie może
być identyczne – jednym z najlepszych rozwiązań
jest magazynowanie nadwyżek energii w postaci ciepła na szczytowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę wieczorem lub rano następnego dnia.
Dodatkowo mamy coraz częściej występujące
problemy techniczne związane ze zbyt wysokim
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2 Średnie godzinowe ceny energii elektrycznej na polskim rynku hurtowym dla poszczególnych
miesięcy w 2022 roku z korelacją generacji PV

napięciem na lokalnym transformatorze pochodzącym z okolicznych instalacji PV. W rezultacie
domowe systemy PV, w celu utrzymania bezpieczeństwa sieci, są wyłączane w godzinach największej produkcji energii. Odbiorcy, narażeni
na ograniczenie produkcji energii w godzinach
szczytu (tzw. „curtailment”), mogą wybrać magazyny ciepła z grzałką elektryczną, jako tanie
rozwiązanie zmniejszające to ryzyko. W Polsce
takie rozwiązanie – instalacja magazynów ciepła w ramach programu Mój Prąd 4.0 jest wspierana przez państwo dotacjami w wysokości do
5000 zł oraz dodatkowo 3000 zł na jego integrację z HEMS (ang. Home Energy Menagement System). W innych krajach, najbardziej zaawansowanych we wprowadzaniu dynamicznych taryf
dla konsumentów, prosumenci PV już trafiają na
problem ekonomiczny – niskie ceny za zasilanie
sieci w godzinach wysokiej generacji. Rozwiązanie w postaci magazynu ciepła TES (ang. Thermal Energy Storage) ma charakter uniwersalny.
Zazwyczaj pierwszy problem (curtailment) wystę-

puje, gdy lokalna sieć (niskiego napięcia) jest
słabo rozwinięta, a prosumenci funkcjonują
w systemie net-metering. Drugi problem pojawia
się, gdy sieć jest odpowiednio przystosowana
do odbioru energii słonecznej, ale zainstalowana jest duża moc PV (w stosunku do całkowitej mocy w kraju lub rejonie dystrybucji energii).
W obu przypadkach TES może rozwiązać problemy, przynajmniej częściowo.
Ponieważ inteligentne liczniki są niezbędne do pełnego wprowadzenia systemu rozliczeń netto, prosumenci będą pierwszymi aktywnymi konsumentami, korzystającymi z dynamicznych taryf i synergii
pomiędzy profilami cenowymi energii elektrycznej i profilami produkcji PV (rys. 2). To nowe zjawisko, które jest już w pełni widoczne w Polsce,
stworzy nowe możliwości rynkowe (nowe modele biznesowe i nowe przypadki użycia) dla TES.
Przedstawione rozwiązania dla gospodarstw domowych można przeskalować na większą skalę
dla ciepłowni osiedlowych i ciepłownictwa systemowego. W elektrociepłowniach często stosuje się

magazyny ciepła, ze względu na przesunięcie
krzywej zapotrzebowania na energie elektryczną oraz ciepło. Kogeneracja generuje ciepło także wtedy, gdy nie ma na nie zapotrzebowania,
co powoduje poprawę sprawności procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Podobne analogie można zauważyć dla systemów z kolektorami
słonecznymi (przesuniecie sezonowe profilu generacji i zapotrzebowania ciepło), gdzie dla większych
systemów wykorzystuje sezonowe magazyny ciepła. Kolejnym przykładem może być integracja
rynku energii elektrycznej i sektora ciepłownictwa, poprzez magazynowanie nadwyżek produkcji energii elektrycznej z OZE w cieple, zwiększa to
możliwość bilansowania systemu elektroenergetycznego wykorzystując istniejącą infrastrukturę.
Na charakterystykę magazynu ciepła składa się
wiele parametrów, których analiza jest niezbędna, aby dopasować go do potrzeb posiadanej instalacji grzewczej i stanu technicznego budynku
(zespołu budynków), a także dokonać ekonomicznie uzasadnionego wyboru. IEO przygotował bazę

danych [4], która zawiera zasobniki ciepła 40 producentów o objętości od kilkuset (zastosowania
domowe) do kilku tysięcy litrów (zastosowania
zbiorowe lub przemysłowe) i pojemności cieplnej do 3000 kWh. Zasobniki różnią się kształtem,
wymiarami, liczbą wężownic, grubością izolacji,
a także czynnikiem magazynującym i mogą nieść
wiele, dotychczas nieodkrytych zastosowań.
[1] Efektywność wykorzystania energii w latach
2009 – 2019, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021
[2] Więcej: https://ieo.pl/pl/oze-w-cieplownictwie
[3] Więcej: https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1585rusza-projekt-ktorego-celem-jest-demonstracjamagazynu-ciepla-wspolpracujacego-z-oze-wdomu-jednorodzinnym
[4] Baza danych małych zasobników ciepła, IEO,
czerwiec 2022: https://sklepieo.pl/baza-danych-malych-zasobnikow-ciepla-czerwiec-2022.html
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej (IEO)

WERSJA DEMO: BAZA DANYCH MAŁYCH ZASOBNIKÓW CIEPŁA
Największy udział w bazie mają zasobniki
dla których czynnikiem magazynującym
jest woda, pionowy, typ prosty:

Spis treści bazy

37% - bez wężownicy

Czerwiec
2022

36% - z jedną wężownicą

Klasyfikacja

27% - z dwoma wężownicami

•Zakładka zawiera klasyfikacje zbiorników wystepujących na
polskim rynku, dzieląc je ze względu na czynnik magazynujący
oraz konstrukcję

Skróty i definicje
• Zakładka zawiera wyjaśnienie użytych oznaczeń w zakładce
Klasyfikacja oraz Parametry zasobników

Dane producentów
•Podstawowe dane producentów: nazwa firmy, adres, dane
kontaktowe oraz rozkład przestrzenny producentów małych
zasobników ciepła na mapie Polski

Zakres
maksymalnej
pojemności
cieplnej
zasobników:
1 - 2795 kWh

W bazie danych
znajduje się 969
modeli
zasobników
ciepła od 40
producentów

Zakres
pojemności
zbiorników:
10 - 30 000 l

Parametry zasobników
•Np. moc cieplna, pojemność cieplna, straty postojowe,
czynnika magazynujący, pojemność, wymiary, ciężar, ilość
wężownic, maksymalna temperatura robocza

Analiza rynku
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Zakres
rekerencyjnych
kosztów ciepła:
36 - 599 zł/kWh

Graficzne przedstawienie wybranych danych statystycznych

stan na dzień 30.04.2022

stan na dzień 30.04.2022

3 Zakres informacji w bazie danych „Małe magazyny ciepła w Polsce 2022”

Copyright
©2022 IEO.
Wszelkie prawa
zastrzeżone.
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Zawory nadmiarowo-upustowe
Ciśnienie pod ciągłą kontrolą cz. 1
Da mi a n Muni a k*

Każdy zawór, co do zasady, stosowany jest w celu zapewnienia kontroli nad przepływającym przez niego
czynnikiem. Kontrola ta może polegać na regulacji ciśnienia i/lub natężenia przepływu, ale może to być
też kontrola tylko typu otwórz-zamknij. W przypadku regulacji rozróżniamy kilka schematów, dla których
wymienić można dodatkowe warianty, dla których, z kolei, zaprezentować można kilka rozwiązań
praktycznych. Robi się więc z tego spora książka [1], aczkolwiek można pokusić się o zjadliwe streszczenie
wybranego zagadnienia. W tym dwuczęściowym artykule, przybliżam zagadnienie związane z ograniczaniem
niepożądanych przyrostów i stabilizacją ciśnienia, skupiając się na zaworach nadmiarowo-upustowych
i stabilizatorach różnicy ciśnienia. Omówimy cel stosowania, typy urządzeń oraz praktyczne zasady doboru.
Na pierwszy ogień – zawory nadmiarowe i nadmiarowo-upustowe.
Zawory nadmiarowe i nadmiarowo-upustowe

1 Zawór nadmiarowy (reduktor ciśnienia) z pomiarem ciśnienia przez grzybkiem (a) i za grzybkiem (b).
FF – siła od naciągu sprężyny, pE – ciśnienie strony pierwotnej, pA – ciśnienie strony wtórnej,
FM – siła na membranie i grzybku, AM – powierzchnia czynna membrany [1]

Głównym celem stosowania tego typu urządzeń
jest niedopuszczenie do przekroczenia zadanej
wartości ciśnienia w danej części instalacji lub
na danym elemencie/urządzeniu.
Zwłaszcza w przypadku dużych instalacji, wyposażonych w termoregulatory grzejnikowe, ma to
uzasadnienie – urządzenia takie, przy zbyt dużym spadku ciśnienia, mogą generować niepożądany hałas, pogarszając komfort użytkowania pomieszczeń. Pogarszać się wówczas mogą
także właściwości regulacyjne.
Mogą być również stosowane w celu zapewnienia minimalnego krążenia czynnika w kotle,
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zwłaszcza stałopalnym lub przez pompę. Należy jednak pamiętać, że o ile cel stosowania
może być uzasadniony, to efekty pracy w niektórych sytuacjach, z punktu widzenia innych
urządzeń, mogą nie być korzystne. Takim przykładem może być instalacja z gazowym kotłem
kondensacyjnym. Wówczas zaworu nadmiarowo-upustowego nie należy montować jako obejścia w pobliżu takiego źródła ciepła, gdyż powinno ono pracować na niskiej temperaturze
powrotu, w celu zapewnienia kondensacji pary
wodnej ze spalin i wysokiej sprawności spalania. Zawór nadmiarowo-upustowy zawracałby
czynnik z przewodu zasilającego bezpośrednio
na przewód powrotny, podwyższając temperaturę czynnika i potencjalnie ograniczając zjawisko kondensacji. Jeśli konieczne jest zastosowanie tego typu zaworu w takiej sytuacji, to
powinien on być zamontowany możliwie daleko od kotła, aby zawracać czynnik o możliwie
niskiej temperaturze.
Zawory takie, oprócz funkcji redukcji ciśnienia przy montażu na gałązce zasilającej, mogą
służyć jako elementy utrzymujące napełnienie
instalacji do zadanego poziomu, co pożądane jest w otwartych systemach ogrzewczych
(rys. 3). Wówczas montowane powinny być
na powrocie. Zawory tego typu najczęściej są
urządzeniami bezpośredniego działania, czyli niewymagającymi dodatkowego sterowania
i automatyki.
W zależności od usytuowania w układzie, urządzenia te mogą pracować bądź jako zawory
nadmiarowe – gdy są zamontowane szeregowo
w układzie, bądź jako nadmiarowo-upustowe
– gdy są zamontowane równolegle w układzie.
W montażu szeregowym wraz ze wzrostem

* dr hab. inż. Damian Piotr Muniak, prof. PK, Katedra Energetyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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ciśnienia przed zaworem, coraz bardziej przymyka się on i dławi, zabezpieczając w ten sposób część wtórną przed zbyt dużym przyrostem
ciśnienia. Zawory takie najczęściej wyposażone są w dodatkową membranę, która współtworzy układ pomiarowy „badający” ciśnienie.
Wizualizację zaworu nadmiarowego, w dwóch
typowych wersjach funkcjonalnych, zaprezentowano na rysunku 1.
Zawór na rysunku 1a reaguje na ciśnienie pE przed
grzybkiem, które doprowadzane jest na membranę dodatkową rurkę impulsową. Gdy ciśnienie wzrośnie na tyle, że wartość wytworzonej
siły FM na membranie przekroczy wartość siły FF
od naciągu sprężyny, nastąpi przemieszczenie
grzybka w dół i tym samym zredukowane zostanie ciśnienie pA za zaworem, po jego stronie
wtórnej. Wymagane ciśnienie, przy którym zawór ma się zacząć zamykać, otrzymuje się przez
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odpowiednie naciągnięcie sprężyny, np. pokrętłem regulacyjnym.
Zawór na rysunku 1b reaguje na ciśnienie za
grzybkiem. Zasada działania jest podobna,
z tym że gdy ciśnienie za grzybkiem rośnie, zwiększa się siła wywierana na membranę, powodując
ściśnięcie sprężyny, odkształcenie się membrany
do góry, a tym samym przemieszczenie grzybka
ku górze, w stronę gniazda zaworu, powodując
zamykanie go i dławienie ciśnienia.
Zawory nadmiarowo-upustowe różnią się w stosunku do zaworów nadmiarowych tym, że ciśnienie doprowadzane jest na przeciwną stronę
membrany lub grzybka, a naciąg sprężyny jest odwrotny (albo jest ona ściśnięta, albo umieszczona po drugiej stronie grzybka zaworu). Oznacza
to, że w stanie neutralnym zawór jest zamknięty, a wzrost ciśnienia przed nim powoduje jego
otwieranie się.

2 Przekroje zaworów nadmiarowo-upustowych: przekrój (a); zawór membranowy bez i z tzw.
odciążeniem ciśnieniowym (b, c). FF – siła od naciągu sprężyny, pE – ciśnienie strony pierwotnej,
pA – ciśnienie strony wtórnej, FM – siła na membranie i grzybku, AM – powierzchnia czynna membrany [1]

Zawory nadmiarowo-upustowe mogą być wykonane jako sprężynowe (najbardziej popularne) lub membranowo-sprężynowe, rzadziej
w innych wariantach. Na rysunku 2 zaprezentowano schematy i budowę takich zaworów.
Zawory nadmiarowo-upustowe montowane są
równolegle w układzie, łącząc przewód zasilający z powrotnym – takie połączenie nazywa się
w praktyce obejściem lub by-passem. Przy wzroście ciśnienia po stronie pierwotnej zawór otwiera się, kierując czynnik na obejście, a tym samym
zabezpieczając stronę wtórną przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i przepływu.
Typowe lokalizacje zaworów w instalacji pracujących jako nadmiarowe i nadmiarowo-upustowe poglądowo przedstawia rysunek 3. Analizując
schemat zauważyć można, że zawór zamontowany szeregowo, pracując jako nadmiarowy, otwierać powinien się wtedy, gdy ciśnienie
przed nim rośnie (znak „+”) lub za nim maleje
(znak „-”). Przy montażu równoległym, pracując
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jako nadmiarowo-upustowy, otwierać powinien się wówczas, gdy ciśnienie przed nim rośnie (znak „+”).
W przypadkach A i C zawór spełnia taką samą
rolę, pracując jako nadmiarowo-upustowy. Różnica polega głównie na tym, że w przypadku A
woda o temperaturze zasilania zawracana jest
bezpośrednio na część ssawną pompy, nie do
przewodu powrotnego, jak w przypadku C. Dzięki temu nie podwyższa się temperatura w przewodzie powrotnym, biegnącym do źródła ciepła. Jest to wymagane w przypadku np. kotłów
kondensacyjnych, które powinny pracować na
niskiej temperaturze powrotu, tak aby mogła
wystąpić kondensacja pary wodnej ze spalin.
W przypadku B zawór pracuje jako klasyczny
zawór nadmiarowy, tj. szeregowy reduktor ciśnienia. W przypadku D zawór zamontowany
jest tak, aby nie dopuścić do wzrostu poziomu
czynnika ponad wartość hh w zabezpieczanym
zbiorniku.

3 Wybrane, typowe lokalizacje zaworu nadmiarowo-upustowego w instalacji [1]
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Przykład doboru
W instalacji wyposażonej w termoregulatory
grzejnikowe pracuje pompa o znanej charakterystyce dławienia. Należy dobrać zawór nadmiarowo-upustowy zamontowany tuż za pompą
i równolegle tak, aby zabezpieczał przed wzrostem
ciśnienia czynnego w części wtórnej powyżej wartości 25 kPa, warunkującej bezszumną pracę termoregulatorów. Schemat układu i charakterystyki
dobranej pompy oraz rozpatrywanych zaworów
nadmiarowo-upustowych prezentują rysunki 4 i 5.

4 Lokalizacja zaworu nadmiarowo-upustowego w analizowanym układzie (a); charakterystyka dławienia dobranej pompy (b) [1]

5 Charakterystyki hydrauliczne rozpatrywanych zaworów nadmiarowo-upustowych i odczyt nastawy różnicy ciśnienia zaworu [2]

Rozwiązanie
Dobór zaworu nadmiarowo-upustowego musi
być przeprowadzony tak, aby w całym zakresie pracy termoregulatorów grzejnikowych nie
została przekroczona dopuszczalna wartość
ciśnienia różnicowego. Zawory nadmiarowo-upustowe bezpośredniego działania (bez dodatkowych urządzeń sterujących, jak np. siłowniki) są
urządzeniami o działaniu proporcjonalnym. Oznacza to, że ich reakcja (przymknięcie grzybka) jest
proporcjonalna do przyrostu różnicy ciśnienia –
im większy przyrost, tym bardziej się przymykają. Wynika z tego, że nie są w stanie zagwarantować stałości ciśnienia po stronie wtórnej i będzie
się ono w pewnym zakresie zmieniać w funkcji ciśnienia po stronie pierwotnej. Widać to na rysunku 5, na którym linie nie są poziome, jak byłoby
w przypadku idealnej redukcji przyrostów ciśnienia. Zatem nastawiona na zaworze wartość ciśnienia nie powinna być ciśnieniem dopuszczalnym
w tym przypadku – z uwagi na bezszumną pracę termoregulatorów grzejnikowych). Powinna
być to wartość ciśnienia niższa, niż oczekiwana
– o tyle, o ile wzrasta ona przy użyciu danego zaworu, gdy strumień czynnika maleje od wartości
projektowej/początkowej do zera, przy zamykaniu się termoregulatorów.
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To, czy dany zawór jest w stanie obniżyć ciśnienie do wymaganej wartości,
warunkowane jest relacją jego przepustowości do wymaganej wartości strumienia czynnika, który należy nim zawrócić, przy spadku przepływu w sieci
wtórnej. Przepustowość ta musi być
wyższa od wartości tego zawracanego
strumienia. Zawór więc należy dobierać zarówno w oparciu o wartość niepożądanego wzrostu ciśnienia mimo jego
zastosowania, jak i w oparciu o wymaganą przepustowość.

Z charakterystyki dławienia pompy widać, że
dla różnicy ciśnienia na poziomie 25 kPa = 0,25
bar jej wydajność wynosi ok. V = 1,9 m3/h. Zatem
dobrany zawór musi zapewniać taką przepustowość dla podanej różnicy ciśnienia.
Z uwagi na proporcjonalny charakter działania
oznacza to, że nastawiony musi być na niższą
wartość ciśnienia początku otwarcia (zerowego
przepływu), jak zaznaczono na rysunku 5.
Należy dobrać wartość nastawy różnicy ciśnienia
kolejno na poziomie 0,05 bar dla zaworu AVDO
15 i 0,1 bar dla zaworu AVDO 20.
Zawór mniejszy, AVDO 15, pracuje jednak już
na granicy swojej przepustowości, przy prawie pełnym otwarciu. Gdyby okazało się, że
wymagany strumień czynnika, dla danej wartości różnicy ciśnienia w układzie jest wyższy,
należałoby albo dobrać większy zawór (o większej przepustowości), albo połączyć dwa zawory równolegle.
Wskazówki doboru
• Zawór może służyć nie tylko do ograniczania
przyrostów ciśnienia w instalacji, ale także do
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zapewniania minimalnego krążenia czynnika
w wybranej jej części, a także do utrzymywania
minimalnego poziomu napełnienia.
• Zawór powinien być zawsze dobrany nie tylko
z punktu widzenia wymaganych parametrów
i funkcji pełnionej w instalacji, ale także z punktu widzenia zastosowanego źródła ciepła. W niektórych przypadkach należy albo wykluczyć jego
użycie, albo optymalnie dobrać miejsce montażu, aby nie wpływał on negatywnie na działanie
źródła ciepła.
• Dobierając zawór, należy wziąć pod uwagę nie
tylko wymaganą wartość ciśnienia, ale również
strumień czynnika. Jeśli zawór będzie miał zbyt
małą przepustowość, to nie będzie w stanie
odpowiednio zredukować przyrostów ciśnienia w układzie, nawet, jeśli z punktu widzenia
wartości tego ciśnienia dobrany będzie prawidłowo.
• Zawór, co do zasady, nie jest stanie utrzymać 
stałej wartości ciśnienia po stronie wtórnej. Dlatego też dobierając go, należy go ustawić na
niższą wartość, niż ciśnienie docelowe, którego przekroczenia chcemy uniknąć. To, o ile niższa powinna być ta wartość, zależy od przebiegu charakterystyk zaworu. Im bliższe są one linii
poziomej, tym mniejsza różnica między tymi
wartościami.
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Izolacje Armacell
sposobem na poprawę
pracy pomp ciepła
Większa wydajność, mniejsze rachunki
Pompy ciepła są dziś jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań
związanych z wykorzystaniem OZE, zarówno w budownictwie
indywidualnym, jak i komercyjnym. Dzięki zastosowaniu izolacyjnych
produktów Armacell możemy zwiększyć wydajność, wydłużyć
żywotność, jak również wyciszyć odgłosy związane z ich pracą,
dzięki czemu mogą być one instalowane nawet w bezpośrednim
sąsiedztwie pomieszczeń użytkowych bez powodowania uciążliwości.

Literatura
1. Muniak D.: Armatura regulacyjna w wodnych
instalacjach grzewczych. Typy, konstrukcje,
charakterystyki, zastosowania, PWN, Warszawa 2017
2. Materiały katalogowe i prasowe firmy Danfoss
Tubolit® Split &DuoSplit
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Samoprzylepne otuliny i maty AF/ArmaFlex®
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Tubolit® Split & DuoSplit – łatwiejszy montaż
i większa wydajność
Rozwiązania Armacell dla pomp ciepła przynoszą korzyści już na etapu instalacji. Tubolit® Split
&DuoSplit to preizolowane miedziane przewody
przeznaczone do łączenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych, ale także pomp ciepła. Rury miedziane
przystosowane są do przepływu wielu popularnych czynników, w tym najnowszych i zapewniających wyższą efektywność typu R32. Od strony zewnętrznej zostały zabezpieczone izolacją
zmniejszającą straty energii oraz kopolimerową
powłoką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewniającą estetyczny wygląd i łatwość w utrzymaniu w czystości.
Przewody Tubolit® Split & DuoSplit zaopatrzone
są w opatentowaną technologię klejenia join-split,
umożliwiającą wygodne łączenie i rozłączanie
bez użycia narzędzi. Odporność na promieniowanie UV pozwala na ich stosowanie zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków,
a zamkniętokomórkowa struktura warstw izolacyjnych stanowi barierę dla kondensacji pary
wodnej na powierzchni rur, zmniejszając ryzyko
wystąpienia korozji. Wysoka klasa odporności na
ogień BL-s1, d0 izolacji Tubolit® Split zapewnia
podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego i możliwość użycia także wewnątrz budynków.
Preizolacja przewodów pozwala osiągnąć najwyższy stopień szczelności co przekłada się na
zmniejszenie strat ciepła do minimalnych poziomów. To także maksymalna oszczędność czasu
i łatwość montażu, ograniczenie ilości potencjalnych błędów wykonawczych i ilości prac do łączenia gotowych przewodów.
Ciszej, skuteczniej i dłużej
Wśród produktów Armacell przeznaczonych do
pomp ciepła znajdziemy też materiały do izolacji

Otuliny Ace PlusArmaFlex
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ArmaSound RD

akustycznej, termicznej i ochrony przed kondensacją elementów i przewodów o różnych, także
niestandardowych średnicach czy kształtach, takich jak np. sprężarki, czy przewody hydrauliczne pompy ciepła.
Do izolacji obudowy pompy ciepła można wykorzystać produkt ArmaSound RD, umożliwiający
absorpcję hałasu, a także tłumienie powstających
wibracji związanych z pracą urządzeń. Dzięki temu
nawet pompy o dużej mocy, czy powietrzne, generujące szczególnie wysoki poziom hałasu, przestają być uciążliwe i pozwalają korzystać z zalet
odnawialnych źródeł energii bez niedogodności.
Do ochrony przed transmisją hałasu oraz do izolacji termicznej przeznaczone są pianki ArmaComfort® AB, a samoprzylepne otuliny i maty
AF/ArmaFlex® opracowano jako zabezpieczenie
przed kondensacją i stratami energii. Wysoka
elastyczność tych materiałów przekłada się na
dokładniejsze dopasowanie mat do urządzeń

i przewodów, a ich niski i trwały w czasie współczynnik przewodzenia ciepła zapewnia wydatne
zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji oraz
redukcję ilości emitowanego CO2 do środowiska.
Rozwiązania Armacell stworzone dla systemów
pomp ciepła pozwalają na skuteczną ochronę
wszystkich typów urządzeń w każdej lokalizacji.
Zależnie od potrzeb w łatwy i skuteczny sposób
możemy zabezpieczyć je zarówno pod względem
termicznym, co przełoży się na wyższą sprawność, akustycznym – zapewniając mniejszą uciążliwość, jak również przed promieniowaniem UV
i kondensacją pary wodnej, zwiększając ich żywotność. Wieloaspektowość ochrony umożliwia też
stworzenie skutecznej izolacji obejmującej kilka
typów ochrony już przy jednej warstwie materiału, oszczędzając zarówno ilość pracy jak również
ilość miejsca niezbędnego dla warstw izolacyjnych
przy zachowaniu najwyższego stopnia ochrony.
Fot. Armacell
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Wpust piwniczny – na co zwrócić uwagę?
Wpust piwniczny Universale Plus firmy Kessel
Zabezpieczenie piwnicy przed zalaniem odgrywa coraz większą rolę.
Przyczyną są nasilające się pod względem częstotliwości i intensywności
burze oraz nawałnice. W tej sytuacji wzrasta również ryzyko wystąpienia
przepływu zwrotnego. Skutecznym rozwiązaniem problemów
z odprowadzaniem wody z piwnicy będzie wpust piwniczny.
Przyczyny silnych opadów
Z powodu globalnego ocieplenia w Polsce zwiększyła się częstotliwość i intensywność burz oraz opadów nawalnych. Z roku na rok widać coraz więcej
przypadków gwałtownych opadów w całym kraju.
Nawałnice są problematyczne z wielu względów.

W krótkim przedziale czasowym spaść może tygodniowa, a nawet miesięczna ilość deszczu, co
prowadzi do przeciążenia systemów kanalizacyjnych. Skutkuje to gwałtownymi wezbraniami
i szybkimi powodziami. Nawałnice są zagrożeniem nie tylko dla domostw położonych na obszarach wiejskich, ale również i miejskich, coraz
bardziej zabetonowanych. Przeciążona ogólnospławna kanalizacja może wpłynąć na wystąpienie przepływu zwrotnego, co prowadzi do zalania
piwnic i innych pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu.
Właściwe zabezpieczenie piwnicy
Właściciele domów jednorodzinnych często
zwiększają dostępną powierzchnię użytkową poprzez budowę podpiwniczenia. Ponieważ piwnice
znajdują się poniżej poziomu gruntu, najprawdopodobniej znajdują się również poniżej poziomu
zalewania. Ze względu na położenie istnieje także
poważne ryzyko, że pochodząca z opadów deszczu woda będzie spływać w ich stronę. Aby skutecznie zabezpieczyć piwnicę przed działaniem
wody, konieczna jest nie tylko właściwa hydroizolacja budynku, ale również skuteczne narzędzie do odprowadzania wody.

Wpust piwniczny Universale Plus
Kolejnym problemem, z którym muszą się zmierzyć
właściciele podpiwniczonych domów jest przepływ zwrotny. Ponieważ nawalne deszcze niejednokrotnie prowadzą do przeciążenia kanalizacji,
co powoduje wystąpienie cofki. Pod tym pojęciem
kryje się przepływ zwrotny ścieków z kanalizacji do budynku, którego przyczyną jest spiętrzenie wody w kanalizacji ogólnospławnej. Może on
skutkować nie tylko zalaniem piwnicy, ale również
zniszczeniem sprzętów i kosztownym remontem.
Wpust piwniczny – do czego służy
Wpusty piwniczne to skuteczne odwodnienia,
działające w sytuacji pojawienia się wody na
podłodze piwnicy. Świetnie sprawdzą się w pomieszczeniach technicznych takich, jak kotłownia czy pralnia (a więc tam, gdzie może wystąpić pęknięcie rury), ale są również niezastąpione
w usuwaniu wody ze stref spa czy łazienek znajdujących się w podpiwniczeniu.

Niezwykle innowacyjnym wpustem wyposażonym
w zabezpieczenie przeciwzalewowe jest pionowy
wpust piwniczny Universale Plus. Wykonano go z wytrzymałego tworzywa sztucznego pochodzącego
z recyklingu. Ma on aż trzy wloty – dwa o średnicy
DN 50 i jeden – DN 70. Wyposażono go również w teleskopową nasadę, która umożliwia dostosowanie
produktu do indywidualnych warunków zabudowy.
Ma też zamontowany zawór przeciwzalewowy, który samoczynnie zamknie się pod wpływem napływającej od strony kanalizacji ogólnospławnej wody
w trakcie przepływu zwrotnego, co uniemożliwi w konsekwencji zalanie piwnicy.
Aby skutecznie odprowadzać wodę z domowych
powierzchni, niezbędna jest instalacja wpustu,
zwłaszcza w pomieszczeniach narażonych na zalanie. Dostępne współcześnie na rynku wpusty piwniczne nie tylko usuwają wodę, ale mają dodatkowe funkcje, jak zabezpieczenie przeciwzalewowe.
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Nowa klapa EK-JS – nowa jakość
w obszarze klap jednostrefowych
Mich a ł H ycn a r

Nowa klapa EK-JS produkcji TROX to nowa jakość, jak i nowy obszar
zastosowania w zakresie klap odcinających do systemów wentylacji
pożarowej oraz systemów mieszanych (z wentylacją bytową).
trza w ilości ponad 115 000 m3/h przy prędkości
10 m/s, natomiast konstrukcja klapy i jej badania
rozszerzają zakres jej zastosowania do prędkości 12 m/s w standardowym wykonaniu lub warunkowo nawet do 20 m/s.
Po drugie wszechstronność

Po pierwsze wielkość
Klapa EK-JS dostępna jest w typoszeregu zaczynającym się już od wielkości 100x100 mm. Maksymalny gabaryt pojedynczego urządzenia to
1250x2560 mm, co umożliwia transfer powie-

Klapa EK-JS została przebadana zarówno w poziomym (ho), jak i pionowym (ve) położeniu oraz
w najbardziej wymagających warunkach testowych (temperatury, ciśnienia, ilości cykli zmęczeniowych), co w efekcie pozwoliło na uzyskanie
wszystkich najwyższych klas i poziomów właściwości użytkowych klap jednostrefowych w skład
których wchodzą m.in. :
• dowolna pozycja montażu (pionowo ve lub poziomo ho) zarówno „na”, jak i „w” jednostrefowych przewodach oddymiających;
• najwyższa 3 klasa ciśnieniowa S1500, do pracy
przy podciśnieniu roboczym nawet do 1500 Pa;
• najwyższa klasa odporności temperaturowej
E600 osiągnięta dla pełnego typoszeregu i dla
maksymalnych wartości ciśnienia roboczego;
• najwyższa klasa wytrzymałościowa Cmod, czyli

potwierdzenie skuteczności działania po 20 000
cykli otwarć i zamknięć.
Po trzecie funkcjonalność
Zastosowanie klap wentylacji pożarowych do
celów wentylacji bytowej wymaga ustanowienia
klasy niezawodności minimum C10.000. TROX
również i w tym obszarze wyszedł krok do przodu, uzyskując dla klapy EK-JS certyfikację na 20
000 cykli opisaną jako Cmod. Cecha ta bezpośrednio przekłada się na możliwość wykorzystania klapy EK-JS jako urządzenia regulacyjnego
z płynną zmianą położenia lamel w cyklu bytowym. Tak więc jest to pierwsza na polskim rynku
klapa wentylacji pożarowej, która w cyklu bytowym może służyć jako przepustnica regulacyjna
w dodatku z płynnym sterowaniem standardowym sygnałem napięciowym 2-10 V.
Dopełnieniem uniwersalności klapy EK-JS jest
prosty montaż w/na przewodach stalowych (po
prostu dokręcamy klapę kołnierz do kołnierza),
na ścianie murowanego szachtu oddymiającego
oraz możliwość wyboru materiału korpusu klapy
ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.
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Przypominamy: Forum
Termomodernizacja już
5 października
Już po raz dwudziesty pierwszy Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na
organizowane w Warszawie Forum Termomodernizacja, dnia 5 października 2022 r. w budynku Tower Service przy ul. Chałubińskiego 8.
Tegorocznym tematem będzie: „Efektywność
energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie”.
Coroczne spotkanie osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianym doradztwem energetycznym to nie tylko okazja od wymiany doświadczeń i opinii, ale także możliwość dyskusji
na aktualne tematy nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii służących
poprawie efektywności energetycznej w budownictwie oraz rozwiązań wspierających racjonalne wykorzystanie zasobów i neutralność
klimatyczną.
Wydarzenie gromadzi nie tylko audytorów, projektantów, przedstawicieli wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów z obszaru efektywności energetycznej, ale także przedstawicieli
ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za działania w obszarze efektywności energetycznej.
Aktualne informacje o forum dostępne są tutaj
Zobacz poprzednie edycje Forum Termomodernizacja
Źródło: ZAE
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ROZDZIELACZE KAN-therm InoxFlow
Wydajność i wytrzymałość
Instalacje centralnego ogrzewania, wody użytkowej czy ogrzewania podłogowego łączy jeden wspólny
element. Mowa oczywiście o rozdzielaczach, od których zależy poprawne i efektywne funkcjonowanie
systemów sanitarnych. Aby kompleksowo spełniały swoją rolę, powinny charakteryzować się
wytrzymałością oraz daleko idącą wydajnością. Właśnie te cechy wyróżniają rozdzielacze InoxFlow,
znajdujące się w ofercie KAN-therm.
„Szlachetność” zobowiązuje

Wygodna uniwersalność

Jednym z podstawowych czynników wpływających na wytrzymałość i niezawodność rozwiązań instalacyjnych są materiały, z jakich zostały
wykonane. Poszczególne elementy systemów
wchodzą bowiem w bezpośredni kontakt z różnego rodzaju czynnikami, które potencjalnie mogą
powodować ich niszczenie lub prowadzić do dostania się do obiegu niebezpiecznych dla zdrowia związków chemicznych. Jest to szczególnie
istotne w przypadku systemów wody użytkowej,
z którą mamy bezpośredni kontakt.
– Rozdzielacze InoxFlow zostały wykonane ze
szlachetnej, najwyższej jakości stali nierdzewnej
– mówi Mariusz Choroszucha, dyrektor Działu
Wsparcia Technicznego Grupy KAN. – Charakteryzuje ją wysoka odporność na jony chlorkowe,
co jest niezwykle istotne w kontekście instalacji
wody użytkowej, a także dwukrotnie większa wydajność hydrauliczna, niż w przypadku rozwiązań
wykonanych z mosiądzu.
Abstrahując od wytrzymałości i gwarancji bezpieczeństwa dla użytkowników, bardzo ważna
w przypadku rozdzielaczy jest ich funkcjonalność.
I na tym polu InoxFlow nie ma sobie równych.

Jednym z wyróżników rozdzielaczy InoxFlow,
jest możliwość obracania belki o 180° bez konieczności ich demontażu. Zostały także wyposażone w wyjścia na poszczególne obwody (GZ
¾″ Eurokonus). W kontekście wygody montażu
warto również podkreślić ich kompatybilność
z dotychczasową armaturą uzbrojenia KAN-therm
– redukcjami, odpowietrznikami czy trójnikami.
– Aby maksymalnie ułatwić pracę inwestorom,
nasze rozdzielacze mają czytelne oznaczenia,

w tym m.in. numerację umożliwiającą prostą identyfikację obwodów czy informację o sposobie ich
podłączenia – tłumaczy Mariusz Choroszucha –
InoxFlow charakteryzują również wytrzymałe obejmy, wyposażone w funkcję tłumienia drgań, które
gwarantują cichą i dyskretną pracę całej instalacji.
Od nowoczesnych systemów instalacyjnych należy wymagać więcej. Powinny bowiem łączyć
w sobie wiele cech, które przekładają się na ich
użytkowość, niezawodność oraz funkcjonalność.
Jeśli idą w parze z designem, otrzymujemy rozwiązanie na miarę XXI wieku.
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Jubileuszowa gala PIIB
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa
świętował XX-lecie swojego istnienia uroczystością, która odbyła się 23 czerwca w auli Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był
Zbigniew Kledyński, dotychczasowy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Razem z inżynierami budownictwa jubileusz
świętowali zaproszeni goście, wśród których
byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, reprezentanci zagranicznych organizacji związanych z budownictwem.
Uczestników gali powitał prof. dr hab. inż. arch.
Jan Słyk, prorektor ds. Studiów Politechniki
Warszawskiej.
Zbigniew Kledyński, ówczesny prezes PIIB,
w swoim przemówieniu wskazał na różnorodność
specjalności techniczno-budowlanych członków samorządu i wynikającą z tego nieustająca potrzebę szukania wspólnego kierunku oraz
tego, co łączy interesy wszystkich inżynierów
budownictwa.
– Miniony czas to w części okres pionierskiego
przecierania szlaków inżynierskiej samorządności,
a w całym swoim wymiarze to czas jej ustawicznego uczenia się. W tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania organizatorom naszego samorządu, z których wielu już nie ma wśród żyjących.
To dzięki ich pracy, wierzę w sens samorządności zawodowej i możemy dziś obchodzić jubileusz
dwudziestolecia oraz z nadzieją budować nasz samorząd na solidnych fundamentach – powiedział
Zbigniew Kledyński.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij
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Daikin Europe – fabryka pomp ciepła w Polsce
Inwestycja na ponad 300 mln euro
Dirma Daikin Europe N.V. ogłosiła, że zainwestuje ponad 300 milionów
euro w budowę nowej fabryki, zlokalizowanej w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, która stanie się pierwszym zakładem produkcyjnym
Daikin w Polsce. Nowa fabryka będzie produkować pompy ciepła
i rozpocznie działalność w lipcu 2024 roku, dołączając do istniejących
europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w Belgii, Czechach
i Niemczech. W fabryce do 2025 roku zatrudnienie znajdzie 1000 osób.
Inwestycja uzupełnia ogłoszony w zeszłym roku
plan zarządzania strategicznego Daikin Europe
FUSION 25, w ramach którego firma zainwestuje
840 milionów euro w nowe fabryki oraz nowe inwestycje w już istniejących zakładach. Dzięki temu
łączna kwota inwestycji Daikin Europe do 2025 roku
wyniesie ponad 1,2 mld euro. Europa jest dla Daikin
regionem o najwyższym priorytecie, dla rozwoju
produkcji pomp ciepła w ramach planu FUSION 25.
– Jako wiodący producent pomp ciepła na europejskim rynku, Daikin chce ułatwić społeczeństwom
przejście od używania kotłów wykorzystujących
paliwa kopalne, na pompy ciepła. Dlatego stale
rozwijamy nasze produkty i usługi, a teraz podjęliśmy decyzję o uruchomieniu nowej fabryki w Polsce. Fabryka ta będzie miała największą w Grupie
Daikin Europe zdolność produkcyjną grzewczych
pomp ciepła. Dzięki tej inwestycji chcemy osiągnąć pozycję lidera w segmencie pomp ciepła
na wszystkich kluczowych rynkach – powiedział
Toshitaka Tsubouchi, prezes Daikin Europe.
– Polska jest dobrym miejscem do inwestowania,
czego najlepszym dowodem są zajmowane przez

nasz kraj miejsca w różnego rodzaju rankingach.
Co istotne, na postrzeganie naszego kraju i decyzje inwestycyjne nie ma wpływu wojna na Ukrainie.
Prowadziliśmy ze stroną japońską intensywne rozmowy, również podczas mojej czerwcowej wizyty
w Japonii. I mamy tego teraz efekty. To będzie największa inwestycja w województwie łódzkim i taka,
na której nam najbardziej zależy: innowacyjna, z dobrymi miejscami pracy, o bardzo wysokich nakładach inwestycyjnych. Co więcej oparta na najnowocześniejszych i ekologicznych rozwiązaniach – dodał
Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda.
– Zwiększamy nasze zdolności produkcyjne poprzez inwestycje kapitałowe i wzrost zatrudnienia w już istniejących fabrykach pomp ciepła
w Europie. Decyzja o uruchomieniu całkowicie nowego zakładu w Polsce pokazuje, że Daikin zdecydowanie reaguje na rosnący popyt w Europie.
Polska jest krajem o dużej liczbie wykwalifikowanych pracowników, a do 2025 roku zatrudnienie w naszej fabryce znajdzie 1000 osób. Podjęte
przez nas wysiłki pozwolą nam do 2025 roku produkować 4 razy więcej niż obecnie. Dzięki temu

stworzymy system produkcyjny zapewniający stabilne dostawy na ten dynamicznie rozwijający się
rynek. Dzięki nowej fabryce kontynuujemy naszą
strategię „bliskości”, która zakłada, że wszystkie
produkty grzewcze sprzedawane w Europie są
również produkowane w Europie. – potwierdził
Hiromitsu Iwasaki, wiceprezes Daikin Europe.
– Inwestycja japońskiej firmy z wielu względów jest
kluczowa: będzie to największy projekt w historii
naszej strefy, największa fabryka spółki w Europie,
wysoce zaawansowana technologicznie i tworząca ponad tysiąc nowych miejsc pracy – mówi Marek Michalik prezes zarządu Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
W ciągu ostatniej dekady europejski rynek grzewczych pomp ciepła rozwijał się w szybkim tempie, w 2021 roku zanotował sprzedaż ponad
1 mln sprzedanych sztuk.

– Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi, przywódcy określili jasno wytyczoną ścieżkę dla Europy,
której celem jest zostanie kontynentem neutralnym
klimatycznie do roku 2050. Kolejny pakiet Fit for 55,
jak również najnowszy plan REPowerEU, zwiększają tempo działań mających na celu zmniejszenie
emisji i zależności od paliw kopalnych w Europie.
Pompy ciepła odgrywają kluczową rolę w realizacji
tych ambicji, dlatego spodziewamy się szerokiego
zastosowania pomp ciepła w najbliższych latach.
Przewiduje się, że do 2025 roku co najmniej 3 miliony urządzeń grzewczych z pompami ciepła będzie instalowanych każdego roku, co oznacza roczną stopę wzrostu na poziomie około 30%. Wraz
z Daikin chcemy ponownie potwierdzić naszą
wiodącą pozycję, inwestując w przyszłość – powiedział Patrick Crombez, dyrektor generalny
Daikin Europe Heating and Renewables.
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Griffin Group Energy
i Apator dostarczą liczniki
do Tauron Dystrybucja
za 190 milionów złotych
Konsorcjum polskich spółek: lider porozumienia – Griffin
Group Energy SA oraz Apator SA, podpisało umowę z TAURON
Dystrybucja na dostawę i instalację nowoczesnych liczników
zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie
OSGP. Wartość oferty Konsorcjum wynosi ok. 190 mln zł, z opcją
zwiększenia zamówień o 12%. To przełomowe wydarzenie na
skalę europejską. Projekt ten oznacza wyposażenie 346 500
gospodarstw domowych, w narzędzia pozwalające użytkownikom
na świadome użytkowanie energii elektrycznej. Dzięki
zaawansowanej technologii, dostarczonej przez Konsorcjum,
klienci zyskują docelowo możliwość monitorowania zużycia energii
oraz indywidualnego podejmowania działań zwiększających
efektywność jej wykorzystywania.
Umowa zakłada dostawę i instalację liczników
smart wraz z usługą magazynowania energii
oraz pracami clean up na obszarze Smart City
Wrocław w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
we Wrocławiu. Apator jest jednym z dwóch dostawców liczników w ramach projektu. W stolicy Dolnego Śląska zainstalowano już blisko

420 tys. inteligentnych liczników. Dzięki temu
mieszkańcy Wrocławia mają dostęp do danych
pomiarowych i profili zużycia w czasie rzeczywistym, natomiast zakład energetyczny jest
w stanie na bieżąco monitorować jakość sieci
niskiego i średniego napięcia.
– Griffin Group Energy od lat jest częścią środo-

wiska eksperckiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska uczestnicząc w pracach nad zmianą
prawa energetycznego, w wyniku którego powstała podpisana w ubiegłym roku tzw. „ustawa licznikowa” – mówi Dariusz Wawrzynów,
wiceprezes zarządu. Tym bardziej cieszy nas
możliwość bycia częścią pierwszego, tak dużego
i przełomowego zarazem projektu realizującego proces transformacji energetycznej w Polsce
w ramach Smart City Wrocław wg. nowych wymagań regulacyjnych.
Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie
opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw,
na rynek krajowy oraz europejski, polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji zostało podpisane przez Apator i Griffin Group Energy już
w marcu 2021 roku. W efekcie połączenia kompetencji technicznych i biznesowych obu spółek
wypracowano nowoczesne rozwiązanie metrologiczne: inteligentny licznik zdalnego odczytu
działający w technologii PLC (pasmo CENELEC
A), według standardu OSGP.
– Wymagania przetargowe postawione przez
TAURON Dystrybucja były nie lada wyzwaniem.
Powołane przez nas na potrzeby przetargu Konsorcjum, w skład którego weszła spółka Apator
sprostało tym oczekiwaniom prezentując pełne
spektrum naszych wspólnych kompetencji. Griffin Energy jest firmą posiadającą doświadczenie lidera w złożonych europejskich projektach
oraz wprowadzającą na rynek polski innowacyjne technologie w obszarze energetyki zawodowej i przemysłowej. Wierzymy, że ten projekt jest
początkiem współpracy, którą będziemy kontynuować, przyczyniając się do transformacji energetycznej w Polsce – Adam Zalewski, wiceprezes zarządu.
Protokół OSGP to sprawdzony europejski standard w zakresie komunikacji i obsługi zdalnego
odczytu liczników, który ma charakter otwarty
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(jest zatem dostępny dla wszystkich dostawców
technologii) i jednocześnie stosunkowo łatwy
w implementacji. Jego atutem jest wyjątkowa
dokładność odczytów, zapewniająca jednocześnie wysokie bezpieczeństwo i skuteczność komunikacji. Ma to priorytetowe znaczenie przy
wdrożeniu na szeroką skalę smart meteringu
w Polsce. Liczniki smart są elementem krytycznej infrastruktury energetycznej, kluczowej dla
bezpieczeństwa kraju, dlatego ich dostawcy powinni podlegać gruntownej weryfikacji, a bezpieczeństwo dostarczanych przez nich urządzeń
i systemów powinno być potwierdzone rzetelnymi audytami. Griffin Group Energy jest aktywnym członkiem stowarzyszenia OSGP Alliance,
co pozwala na aktywne uczestnictwo w podejmowanych działaniach rozwojowych uwzględniając priorytety rynku Polskiego. Głównym celem
jest dostarczenie wartości dodanej dla polskiego rynku energii, poprzez wdrożenie technologii, na bazie której ENEL, Vatenffall, Eon, Seas
i wiele innych Operatorów Systemów Dystrybucji budują z sukcesem bezpieczne i efektywne
inteligentne sieci.
Konsorcjum dostarczy 346 500 liczników dwóch
producentów: polskiego Apator oraz amerykańskiego Networked Energy Services (NES)
którego autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest Griffin Group Energy. Ponadto Griffin Group Energy będzie odpowiedzialne
za obsługę logistyki magazynowania i instalacji
liczników wraz z uruchomieniem komunikacji
PLC na terenie Wrocławia. Przedstawiciele obu
spółek zgodnie potwierdzają, że smart metering jest koniecznym elementem wspierającym
transformację energetyczną oraz dalszy rozwój
OZE. Otwiera też szanse rozwoju nowych funkcji i usług związanych z efektywniejszym i bardziej zrównoważonym gospodarowaniem mediami energetycznymi.
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Separatory zanieczyszczeń
Kompakt Magnum
W szerokiej ofercie Ottone w dziale separatorów
znajdziemy model Kompakt Magnum charakteryzujący się dużym przepływem.
Parametry techniczne:
• maksymalna temperatura pracy: 90°C
• maksymalne ciśnienie pracy: 3 bar
• media robocze: woda, mieszanka wody i glikolu
• maksymalne stężenie glikolu: 30%
• moc magnesów: 3x1T (3x10 000 GAUSS)
• wielkość oczek filtra INOX: 800 µm
• 8-stopniowy system filtracji z efektem cyklonowym
• przepływ: 12 m3/h (kątowy); 10 m3/h (prosty)
• w wersji prostej odpowietrznik automatyczny
w komplecie
OTTONE
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Komfortowy ogrzewacz przepływowy DHE
Modele DHE Touch i DHE Connect to unikalne ogrzewacze przepływowe z ekranem dotykowym, przyciskiem pamięci, funkcją eco. Ogrzewacze przepływowe
elektryczne marki Stiebel Eltron charakteryzują się wysoką wydajnością oraz
przyjaznością dla środowiska, co zostało potwierdzone przez profesjonalne badania wykonane w Niemczech. Nowoczesny ogrzewacz przepływowy elektryczny to także dostęp do informacji pogodowych, wiadomości ze świata oraz ulubionej muzyki w jednym miejscu.
I-technologia Stiebel Eltron na nowo definiuje takie cechy techniczne, jak „w pełni
elektroniczne sterowanie” i „elektroniczne regulowanie”. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że ogrzewacz elektryczny przepływowy jest wyjątkowo wygodny
w obsłudze, a dostępna technologia jest miarą ogólnego komfortu ciepłej wody
i jednocześnie efektywności energetycznej. Temperatura w punkcie czerpania
zależy od rozmaitych czynników, które mogą być korygowane przez różne czujniki. Im wyższa jakość urządzenia, tym więcej czujników kontroluje temperaturę
wody, a tym samym ogrzewacz ten z powodzeniem utrzymuje żądaną temperaturę ciepłej wody na stałym poziomie. To bardzo wygodne rozwiązanie, które
gwarantuje zadowolenie klientom. Estetyka wykonania oraz niezwykle wygodna, intuicyjna obsługa – te cechy charakteryzują każdy ogrzewacz przepływowy wody marki Stiebel Eltron.

• W pełni elektronicznie regulowany przepływowy
ogrzewacz wody
• Ciągłość utrzymywania temperatury wody
z dokładnością dokonanej nastawy dzięki technologii 4i
• Dostateczna ilość ciepłej wody dla wielu punktów
poboru
• Intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza
dotykowego
• Radio internetowe i informacje pogodowe przez Wi-Fi
• Prezentacja graficzna wartości i kosztów zużycia
• Oszczędne działanie w trybie ECO
• Sterowanie z poziomu aplikacji lub bezprzewodowego
panelu obsługowego mini
STIEBEL ELTRON
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Pompy do odprowadzania kondensat Wilo-Plavis

Zaciskarka RP 219

W sytuacji wytrącania kondensatu, gdy urządzenia grzewcze, chłodnicze bądź klimatyzacyjne usytuowane są poniżej poziomu spiętrzania, a kondensat nie może być odprowadzany z naturalnym spadkiem do
kanalizacji, Wilo proponuje zastosowanie typoszeregu urządzeń Wilo-Plavis. Kompaktowe urządzenie
Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C do przetłaczania kondensatu do urządzeń grzewczych, chłodniczych i
klimatyzacji w obszarze użytkowania prywatnego przekonuje z uwagi na niskie zużycie prądu, prostą
instalację i szybką konserwację. Gotowa do podłączenia wersja oferuje wysoki stopień niezawodności
dzięki bezawaryjnemu działaniu systemu pomiaru poziomu napełnienia. Dzięki zwartej budowie, nowoczesnemu wzornictwu i cichej pracy wpasowuje się perfekcyjnie w otoczenie mieszkalne domów
jedno- i dwurodzinnych. Wykonane z tworzywa, odporne na korozję, a przy tym lekkie agregaty pompowe, są idealnym rozwiązaniem do gromadzenia i podnoszenia kondensatu z instalacji chłodniczych/
klimatyzacyjnych w domach mieszkalnych, jak również w obiektach biurowo-usługowych.
• Gwarancja bezpieczeństwa pracy dzięki sprawdzonemu systemowi elektrod.
• Komfortowy i przyjazny dla środowiska dzięki zintegrowanemu neutralizatorowi skroplin.
• Bezpieczeństwo dzięki alarmowi wizualnemu i dźwiękowemu oraz ustawianemu stykowi (NC/NO).
• Prosty montaż dzięki gotowej do podłączenia budowie (Plug&Pump) oraz obracanej obudowie.
• Szybka i łatwa konserwacja dzięki zintegrowanemu zaworowi zwrotnemu.
• Energooszczędność dzięki niskiemu poborowi mocy (≤ 20W).
• W zakresie dostawy granulat neutralizujący kondensat 700 g.

Zaciskarka Ridgid RP 219 przeznaczona jest do
35 mm dla miedzi/stali nierdzewnej i do 40 mm dla
plastiku (PEX) i materiałów wielowarstwowych.
Dzięki swojej wąskiej konstrukcji RP 219 umożliwia pracę nawet w najciaśniejszych miejscach.
Dzięki wadze mniejszej niż 2 kg, RP 219 jest również narzędziem zapewniającym najmniejsze
zmęczenie w przypadku prac nad głową.
Obrót głowicy o 350° umożliwia pełną elastyczność, co pozwala na zaciskanie pod praktycznie każdym kątem.
RP 219 zapewnia pełny dostęp do kluczowych informacji, takich jak liczba cykli prasy, okres między serwisowaniem, godziny pracy, wskaźnik
ciśnienia, stan naładowania, ostrzeżenia narzędzia itp. dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi
OLED oraz połączeniu przez Bluetooth z darmową aplikacją RIDGID.
RP 219 stanowi kolejny poziom szybkości zaciskania, dzięki czasowi cyklu trwającemu tylko
3 sekundy.
Zaciskarki można używać z akumulatorem litowo-jonowym RIDGID 18 V, okablowaniem (5 m)
lub z akumulatorami z serii 18 V Makita.
Pełen zakres szczęk – RP 219 jest dostarczana
z pełnym zakresem szczęk i profilów 19 kN, od
profilów M & V do 35 mm dla połączeń metalicznych do TH, U, G i RF do 40 mm dla systemów
plastikowych i wielowarstwowych.
Zintegrowany czujnik ciśnienia obejmuje najbardziej istotny element pracy w urządzeniu:
tworzenie wystarczającego ciśnienia i 100%
niezawodność. RP 219 monitoruje każdy cykl
pracy i ostrzega w razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu.
Okres między serwisowaniem to 32 000 cykli.
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Nowa generacja inwerterów SOFARSOLAR
SOFARSOLAR jest producentem jednych z najchętniej wybieranym inwerterów fotowoltaicznych. Pojawienie się na rynku nowej generacji falowników, oznaczonej jako G3, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
rynku fotowoltaicznego. Inwertery, inaczej falowniki, służą do zmiany prądu zmiennego, na prąd stały.
Nowa generacja falowników G3 od SOFARSOLAR to nie tylko lepsze wykonanie i więcej mocy, ale
również łatwiejsza obsługa i pewna jakość. Falownik 25~50 KTLX G3 przede wszystkim wyróżnia się
zwiększoną maksymalną efektywnością ładowania baterii, osiągającą 98,9%. W porównaniu z poprzednimi modelami różnica jest znacząca i wynosi aż 1,1%.
Nowa generacja inwerterów ma wbudowany ogranicznik przepięć SPD typu II jednocześnie dla prądu stałego (DC) i zmiennego (AC), który gwarantuje większe bezpieczeństwo, w porównaniu z ogranicznikiem z generacji G2, podczas, np.: burzy z silnymi wyładowaniami elektrycznymi.
Szeroki zakres napięcia MPPT pozwala na podłączenie dwóch łańcuchów wysokowydajnych modułów monokrystalicznych o mocy nawet 500 W. To znacząca zmiana wprowadzona w inwerterze
25~50 KTLX G3, ponieważ na rynku znajdują się falowniki, które nie są w stanie obsłużyć nawet jednego łańcucha modułów.
Inteligentny monitoring z czytelnym wyświetlaczem LCD gwarantuje niczym niezakłóconą pracę inwertera, a zdalna aktualizacja oprogramowania pozwala oszczędzić czas na ręczne wprowadzanie
nowych ustawień i poprawek.
Mniejsza waga i wielkość z pewnością przysłużą się do lepszego wizualnego odbioru, ale również łatwiej dopasują się do miejsca, w którym inwerter będzie instalowany. 12-letnia gwarancja świadczy
o tym, że SOFARSOLAR doskonale zna wysoką jakość swoich produktów i zdaje sobie sprawę z ich niezawodności.
- Inteligentne monitorowanie i zdalna
aktualizacja oprogramowania.
- Kompatybilny z modułami PV 500+W.
- Inteligentne skanowanie
krzywych I/V.
- Niższe napięcie początkowe, szeroki
zakres napięcia MPPT.
- SPD typu II zarówno dla DC i AC.
- Maksymalna sprawność do 98,9%,
- Trackery 3/4 MPP z przeciążeniem
1,5*DC.
Produkty SOFARSOLAR kupuj tylko od
oficjalnych dystrybutorów na polski rynek: CORAB, SOLTEC, ENERGYNAT.
SOFARSOLAR

Spis reklamodawców

Buderus str. 1, Galmet str. 15, Immergas str. 9, SAS str. 14, Viessmann str. 44.
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