+

08/ 202 2
AKTUALNOŚCI / 2, 10

Badanie rynkowe PORT PC: pompy ciepła / 39
Będzie rządowe wsparcie dla odbiorców wszystkich
źródeł ciepła / 43
Drugi kwartał 2022 roku w branży instalacyjno-grzewczej
w Polsce / 55
Nadchodzi zima, Komisja Europejska planuje oszczędzać gaz / 57
Naukowcom ufamy, ale nie doceniamy konsensusu naukowego
w sprawie zmian klimatu / 58

WYWIAD

Nowa fabryka pomp ciepła Viessmann w Legnicy / 9
NIBE buduje nową fabrykę w Białymstoku / 11
BuyPV.eu – jakość i gwarancja hurtowych dostaw / 13

www.bosch-termotechnika.pl

ARTYKUŁY

Dotyk komfortu

HydroCom V – nowe zawory równoważące Oventrop / 15
ultraPRESS, czyli innowacje w portfolio KAN / 17
90% kotłowni z gazowym kotłem kondensacyjnym w jednym
urządzeniu / 18
Wilo pomaga obniżyć rachunki za energię / 35
CLIM’UP SMART – zestaw klimatyzacji od De Dietrich / 38
Ogrzewanie podłogowe w obiektach renowacyjnych / 45
Dlaczego entalpiczne wymienniki ciepła są idealnym
rozwiązaniem w okresie letnim? / 47
Stabilizatory różnicy ciśnienia / 49
Zawory mieszające NovaMix / 53
Akademia dobrej oferty SCCOT cz. 3 / 54

Bosch EasyControl to inteligentny system zarządzania ogrzewaniem, który optymalizuje ogrzewanie
poszczególnych pomieszczeń i pracę kotła grzewczego zapewniając komfortową temperaturę otoczenia
oraz ciepłej wody.
System ogrzewania włącza się tylko wówczas, gdy ktoś znajduje się w domu, co daje obniżenie
zużycia energii nawet o 15%.
Bosch EasyControl współpracuje z kotłami
kondensacyjnymi:

BLOK TEMATYCZNY

Pobierz aplikację:

Możliwości redukcji kosztów eksploatacji kotłowni gazowych / 19
Prezentacje firm:
Bosch / 23 Saunier Duval / 25
Beretta / 27 Buderus / 29
Vaillant / 31 Viessmann / 33

Condens
2300i W

Condens
5300i WT

Condens
5700i WT

Condens
5300i WM

PRODUKTY / 59

rekl ama

ISSN 2544-6061

08/2022
Pasieka Viessmann już
po pierwszym miodobraniu
W 2021 roku, we współpracy z Fundacją Pszczoła Musi
Być (FEPMB), powstała pierwsza pasieka ekologiczna
Viessmann. Ule z czerwonym logo marki, znajdujące się na Warmii, są już po pierwszym miodobraniu.
W pierwszym miodobraniu Viessmann udało się
uzyskać aż 23 kilogramy miodu, który w obrandowanych słoiczkach będzie przekazywany pracownikom i współpracownikom na uroczystościach
z okazji 30-lecia firmy Viessmann. Ważne jest jednak, że pasieka Viessmann prowadzona jest w sposób ekstensywny, czyli nie jest nastawiona jedynie
na pozyskiwanie miodu i cele komercyjne. Celem
jest przede wszystkim dobrostan pszczół, umożliwienie im jak najlepszego rozwoju i wprowadzanie do środowiska kolejnych rodzin pszczelich.
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- Wielokrotnie i chętnie angażujemy się w akcje proekologiczne. Troska o środowisko naturalne od lat
jest jednym z najważniejszych wyznaczników naszej działalności. Cieszę się, że ta inicjatywa rozwija się i przynosi środowisku faktyczne korzyści,
a dzięki naszym ulom przyroda wzbogaci się o kolejne pszczele rodziny. Miód jest do tego tylko dodatkiem, ale muszę przyznać, że bardzo miłym
i smacznym – podkreśla Ewelina Bartnikowska,
menedżer Działu Marketingu Viessmann.
W ramach współpracy z Fundacją Pszczoła Musi
Być (FEPMB), firma Viessmann i Fundacja Świadomi Klimatu przeprowadziła również akcje edukacyjne, uświadamiające skalę zagrożeń i promujące działania na rzecz zapylaczy, które każdy może
podjąć na miarę swoich możliwości. Wśród aktywności Viessmann i Fundacji była również pomoc w zakładaniu łąk kwietnych.

BuyPV.eu certyfikowanym
dystrubutorem SolaX Power
BuyPV oficjalny dystrybutor i importer paneli z listy Tier1, komponentów PV oraz inwerterów hybrydowych i systemów magazynowania energii, został oficjalnym, certyfikowanym
dystrybutorem firmy SolaX Power. BuyPV ofertę kieruje do przedsiębiorstw i nabywców hurtowych, działających na rynku polskim i na rynkach europejskich.
SolaX Power jest pionierem produkcji inwerterów stringowych, hybrydowych oraz magazynów energii, stanowiących idealne rozwiązania
dla wszystkich już istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz nowych instalacji, które są wspierane dotacjami. Magazyny energii, falowniki i inwertery SolaX to gwarancja jakości potwierdzona
wieloma certyfikatami, prosty montaż i obsługa
za pomocą aplikacji SolaXCloud.
Szeroka oferta urządzeń marki SolaX Power dostępna jest na platformie sprzedażowej BuyPV.
eu. Nie warto jednak zwlekać, ponieważ już teraz,

2

w oczekiwaniu na dostawę, produkty zostały wystawione do przedsprzedaży. Kompletna oferta
BuyPV.eu. pozwala uniezależnić się od wzrastających cen i zabezpieczyć interesy firmy w przypadku przerw w dostawach. Magazyny i inwertery hybrydowe z oferty BuyPV.eu. są zgodne
z wymaganiami programu Mój Prąd 4.0.
BuyPV.eu to gwarancja stałych na poziomie
24 MW stanów magazynowych produktów, comiesięczne dostawy paletowe i kontenerowe, bezpieczna wysyłka towaru w ciągu 24 h, a także częste promocje, wyprzedaże i atrakcyjne warunki
współpracy dla Instalatorów oraz w modelu EPC.
BuyPV Sp. z o.o. to firma powstała ze Spółki PVGE
Fotowoltaika Sp. z o.o. Dotychczas firma zrealizowała kilka tysięcy instalacji dla klientów indywidualnych i biznesowych, gospodarstw rolnych, wspólnot mieszkaniowych w całej Polsce,
w związku ze zmianą profilu działalności firmy,
rozszerzeniem oferty oraz wejściem firmy na
rynki europejskie oficjalnie zmieniła nazwę na
BuyPV Sp. z o.o.
https://www.buypv.eu/
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Dwa złote medale dla najnowszej
pompy ciepła NIBE S2125
Dwoma złotym medalami nagrodzona została
najnowsza pompa ciepła NIBE S2125 podczas
tegorocznych targów ENEX oraz INSTALACJE.
Urządzenie dołączyło do oferty NIBE w drugim
kwartale 2022 r.
NIBE S2125 bazuje na naturalnym czynniku chłodniczym R290, który pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych parametrów pracy (A+++). Nowa
pompa ciepła osiąga najwyższą efektywność
COP do 5,2, niski poziom hałasu 38 dB w odl.
2 m oraz wysoką temperaturę zasilania systemu
grzewczego do 75°C, przy minimalnym wpływie
na środowisko (GWP=3).

NIBE S2125
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Inwerterowa pompa ciepła NIBE S2125, w połączeniu z centralą wewnętrzną, automatycznie
dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania
na ciepło, a jej pracą można zarządzać poprzez
smartfon czy tablet.
Pompa gwarantuje niskie rachunki za ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz wysoką wydajność produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka
NIBE S2125 dostępna jest w dwóch wielkościach
mocy 8 i 12 kW.

Dr inż. Małgorzata Smuczyńska ze Złotym
Medalem MTP Instalacje 2022

NFOŚiGW podpisał z kolejnymi
miastami porozumienia
w programie Stop Smog
Warszawa, Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska to kolejne samorządy, które
podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienia
w sprawie współfinansowania przedsięwzięć antysmogowych w ramach programu Stop Smog.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie samorządom współfinansowania inwestycji pozwalających
na zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej
oraz ograniczenie zużycia energii końcowej. Na realizację rządowego programu Stop Smog realizowanego w latach 2019-2024 NFOŚiGW wyasygnuje
kwotę do 698 mln zł. Jest to wsparcie przeznaczone dla gmin położonych na obszarach, gdzie
obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której
mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska. Za pośrednictwem
gmin o dofinansowanie o wartości nawet do
53 tys. zł mogą wnioskować osoby najuboższe
– właściciele domów jednorodzinnych. Dotacja
może zostać przeznaczona na takie inwestycje, jak
wymiana tzw. kopciucha na nowoczesne, efektywne źródło ciepła, ocieplenie domu oraz podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
NFOŚiGW zawarł z miastem stołecznym Warszawą
porozumienie na współfinansowanie przedsięwzięć
niskoemisyjnych o wartości 10 600 000 zł, a kwota
współfinansowania wypłacana w formie zaliczki to
7 314 000 zł. Planowana liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których uda się poprawić
istotnie efektywności energetyczną to 200, a liczba
wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła: 160.
W gminie Lesznowola współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych osiągnie wartość 1 060 000 zł,
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a kwota współfinansowania
w formie zaliczki – 742 000 zł.
Planowana liczba budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w których uda się poprawić efektywność energetyczną to 17, a liczba
wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła: 18.
W przypadku Czarnego Dunajca porozumienie dotyczy 1 000 000 złotych, natomiast kwota współfinansowania to 700 000 zł. Planowana liczba budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w których uda się
poprawić efektywność energetyczną to 14, a liczba
wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła: 22.
Z kolei Kalwarii Zebrzydowskiej dotyczy porozumienie o wartości 1 060 000 zł a dofinansowanie to
742 000 zł. Samorząd planuje dzięki tym środkom wymienić 20 tzw. kopciuchów oraz poprawić efektywność energetyczną w 20 domach jednorodzinnych.
Wszystkie wymienione samorządy planują osiągnąć zamierzone cele przedsięwzięcia nie później niż do 31 grudnia 2024 r.
Dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych
osób najmniej zamożnych (tj. osiągających dochód w wysokości do 125% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwach wieloosobowych
i do 175% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych), a także podłączenie do
sieci ciepłowniczej lub gazowej mogą starać się:
gminy, związki międzygminne, powiaty, a także
związek metropolitalny w województwie śląskim.
Samorządy w programie Stop Smog mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
zaś pozostałe 30% stanowi wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą otrzymać dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij
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Centralny rejestr osób
posiadających uprawnienia
budowlane
E-CRUB, czyli m.in. nowa wyszukiwarka publiczna
z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów została
uruchomiona 1 sierpnia br. Umożliwia weryfikację
uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. E-CRUB (Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) to zupełnie nowy
sposób postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli.
Najważniejsze zmiany:
• Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB,
co pozwoli na sprawniejszą weryfikację posiadania
przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna.
• Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie
będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji
o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności

www.dedietrich.pl
do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.
• Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu
urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ
na możliwość wykonywania zawodu.
• W nowych przepisach zrezygnowano również
z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była
warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie,
co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość
rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.
Dodatkowo wszystkim obywatelom pod adresem
https://e-crub.gunb.gov.pl zostanie udostępniona
nowa wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys.
inżynierów i architektów. Wyszukiwarka umożliwi
weryfikację uprawnień projektantów oraz innych
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Dzięki wyszukiwarce obywatele będą mieli także możliwości uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

KLIMATYZATOR ŚCIENNY

CLIM'UP SMART
KOMFORT PRZEZ CAŁY ROK

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej organizuje w roku akademickim 2022/2023 konkurs
„Zrównoważone środowisko”, edycja „Zagospodarowanie wód opadowych”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Celem konkursu jest inspirowanie do innowacyjności w dążeniu do opracowywania koncepcji sprzyjających rozwojowi technologii przyjaznych środowisku, uwzględniających pilne potrzeby związane ze
zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska,
źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego.

Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko
rozumianą inżynierią i ochroną środowiska, w szczególności takie, jak: racjonalne gospodarowanie zasobami, gospodarka cyrkularna, przeciwdziałanie
i ograniczanie zanieczyszczenia wody, atmosfery,
gleby i gruntu, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, racjonalne kształtowanie przestrzeni
zurbanizowanej, zielona energia, zielone budownictwo. Udział w edycji 2022/2023 polega na opracowaniu koncepcji zmiany zagospodarowania terenu
w celu bezpiecznego i racjonalnego przejęcia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
w kontekście poprawy lokalnego bilansu wodnego.
Więcej informacji na temat konkursu sukcesywnie będzie się pojawiać tutaj

• Cicha praca
• Rozwiązanie przyjazne dla środowiska.
Czynnik chłodniczy R32
• Dobre samopoczucie o każdej porze roku.
Chłodzenie i ogrzewanie
• Wydajność i oszczędność

rekl ama

Konkurs „Zagospodarowanie
wód opadowych”

BDR THERMEA GROUP
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Złoty Dyplom Politechniki
Warszawskiej

Szkolenie NIBE-BIAWAR
w II połowie 2022 r.
Kompleksowe szkolenia techniczne służą podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu przedstawicieli firm wykonawczych i projektowych do
samodzielnego planowania, doboru oraz sprzedaży i montażu pomp ciepła NIBE. Celem jest
opanowanie teorii i praktyki z zakresu instalacji
z pompami ciepła.
Terminy szkoleń technicznych z powietrznych
pomp ciepła:
• 30.08.2022 r., Szczecin, woj. zachodniopomorskie
• 27.09.2022 r., Kielce, woj. świętokrzyskie
• 04.10.2022 r., Kraków, woj. małopolskie
• 13.10.2022 r., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
• 17.10.2022 r., Wrocław, woj. dolnośląskie
• 03.11.2022 r., Szczyrk, woj. śląskie
• 08.11.2022 r., Mszczonów, woj. mazowieckie
• 22.11.2022 r., Lublin, woj. lubelskie
Zakres szkoleń obejmuje:
• obszerną wiedzę dotyczącą możliwości wyko-

rzystania pomp ciepła / doboru mocy grzewczej
pompy ciepła do budynku / budowy, parametrów
i konfiguracji powietrznych pomp ciepła NIBE
MONOBLOK i NIBE SPLIT / akcesoriów do pomp
ciepła NIBE / zasobników c.w.u. i zbiorników buforowych NIBE / schematów hydraulicznych –
aktywne schematy NIBE / funkcji sterownika
i możliwości automatyki, wytyczne wykonawcze
/ tworzenia ofert / porównania kosztów eksploatacji / pierwszego uruchomienia / warunków
gwarancji
• wytyczne projektowe oraz praktyczne wskazówki dotyczące montażu pomp ciepła NIBE,
poparte przykładami z rzeczywistych instalacji
• obsługę programu obliczeniowo-doborowego
NIBE DIM
Uczestnikom szkolenia organizator zapewnia:
• przerwy kawowe oraz lunch
• oprogramowanie NIBE DIM
• prezentacje szkoleniowe
• katalogi, cenniki oraz ulotki
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Zapisz się na szkolenie

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie
Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, Klub Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska oraz Koło Naukowe
Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa organizują uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału. Podczas tej uroczystości wręczone zostaną Złote Dyplomy Absolwentom Wydziału roku
akademickiego 1971/1972 (i wcześniejszych) połączone z wręczeniem dyplomów tegorocznym
Absolwentom.
Uroczystość odbędzie się 8 października 2022 r.
w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej o godzinie 13:00. To wspaniała okazja

do ponownego spotkania i przypomnienia sobie
dawnych, ale niezapomnianych lat.
Z wieloma „złotymi” Absolwentami organizatorzy nie mają żadnego kontaktu, stąd prośba do
czytelników o informowanie o tym wydarzeniu.
Wszystkie informacje przedstawione są na stronie
https://is.pw.edu.pl/absolwentowka2022/

08/2022
Ruszyła budowa farmy
fotowoltaicznej na terenie
fabryki KFA Armatura
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Nisku ruszyła pełną parą. W obecności władz lokalnych:
starosty niżańskiego Roberta Bednarza oraz
burmistrza gminy i miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka, na plac budowy wjechały koparki i rozpoczął się pierwszy etap prac, czyli pogrążanie
pali pod konstrukcje stołów fotowoltaicznych.
– Polska firma ze wieloletnią tradycją, właśnie
w tym roku świętuje swoje setne urodziny. Choć
mamy już swoje lata, jesteśmy firmą nowoczesną i innowacyjną – śmieje się prezes Magdalena

WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK
– znamy zwycięzcę losowania
finałowego
Finałowe losowanie Wielkiej Loterii PIK odbyło się
29 lipca 2022 roku. Nagrodą główną był dostawczy samochód Ford Transit Connect o wartości
około 100 tys. zł. Szczęśliwym zwycięzcą został:
partner hurtowni Eko-Instal.
Nagroda została rozlosowana w czasie trwania
Akademii Bezpiecznej Jazdy, na którą zaproszenie otrzymało 25 partnerów, którzy w okresie lipiec 2021–czerwiec 2022 zebrali największą liczbę punktów PIK. Punkty te przyznawane były
w ramach akcji ogólnopolskich PIK organizowanych przez Instal-Konsorcjum.
W czasie trwania konkursu PIK organizowane
były również, co dwa miesiące, losowania nagród dodatkowych, w sumie odbyło się 5 losowań. Do wygrania było 25 nagród dodatkowych
– iPhony i Laptopy – o wartości ponad 2000 zł,
czyli łącznie na kwotę ponad 50 000 zł.
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Tokarczyk-Cyran. Jako firma produkcyjna, zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem jest
neutralizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego każdego dnia podejmujemy mniejsze i większe działania w tym zakresie. Farma
z pewnością zalicza się do tych największych. To
dla nas ogromne przedsięwzięcie, ale jesteśmy
przekonani, że warto.
– Po uruchomieniu, farma PV o mocy 1,8 MWp na
terenie fabryki KFA Armatura pozwoli na pokrycie
zużycia energii elektrycznej zakładu na poziomie
blisko 20% w skali roku, co przyczyni się do znaczącego obniżenia emisji CO2 w regionie – dodaje Wojciech Rosiński, członek zarządu.
Warto zwrócić uwagę, że fotowoltaika w woje-

wództwie podkarpackim jest bardziej efektywna
w porównaniu do reszty kraju. Wynika to z wartości przeciętnego rocznego nasłonecznienia.
W tym regionie jest ono na poziomie ponad 1100
kWh/m2, czyli około 10% powyżej średniej ogólnokrajowej.
W obszarze rozwoju energetyki prosumenckiej, województwo podkarpackie plasuje się na
5. miejscu pod względem liczby przyznanych dofinansowań w programie Mój Prąd (dane za rok
2021). Pokazuje to świadomość mieszkańców
w temacie ochrony środowiska i pozytywnego
oddziaływania odnawialnych źródeł energii.
Źródło: KFA Armatura
Pełna informacja: kliknij

W losowaniach nagród dodatkowych brali
udział tylko partnerzy, którzy spełnili wymagania udziału w loterii w danym dwumiesięcznym przedziale czasowym, a w losowaniu finałowym wszyscy partnerzy, którzy spełnili

wymagania regulaminu udziału w loterii. Dla
NAJLEPSZEJ 25-tki przygotowano nagrodę
gwarantowaną – udział w Akademii Bezpieczniej Jazdy na TORZE ŁÓDŹ.
Pełna informacja: kliknij
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BuyPV.eu zamiast PVGE
Fotowoltaika
Z dniem 11 lipca br., PVGE Fotowoltaika Sp.
z o.o. oficjalnie zmieniła nazwę na BuyPV.eu Sp.
z o.o. Jest to związane z nowym profilem działalności firmy, rozszerzeniem oferty oraz wejściem
marki na rynki europejskie. PVGE Fotowoltaika
od ponad 10 lat dostarczała zieloną energię setkom firm oraz tysiącom gospodarstw domowych
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w kraju i na świecie. To uznana przez klientów
jakość i innowacyjność w branży instalacji fotowoltaicznych. Nowo powstała marka BuyPV.eu
swoją ofertę kieruje do nabywców hurtowych,
a wśród nich do firm instalatorskich oraz farm
fotowoltaicznych w Polsce i zagranicą.
Głównym asortymentem BuyPV.eu są m.in. panele z listy Tier1, inwertery hybrydowe, systemy
magazynowania energii, konstrukcje montażowe,
ładowarki EV i inne komponenty PV. Firma jest

oficjalnym, certyfikowanym importerem i dystrybutorem produktów JaSolar oraz SolaX Power.
BuyPV.eu gwarantuje stałe stany magazynowe
paneli fotowoltaicznych, comiesięczne dostawy
minimum 25 MW, wysyłkę towaru w ciągu 24 h
od zamówienia oraz atrakcyjne warunki współpracy dla partnerów. Dzięki temu, zachowuje ciągłość dostaw hurtowych, a co się z tym wiąże –
ciągłość pracy instalatorów PV.
Nowa nazwa i inny profilu działalności pociągają

GRUPA IGLOTECH –
DEBIUT NA TARGACH MCE
Grupa Iglotech zadebiutowała ze swoimi produktami na Mostra Convegno Expocomfort (MCE)
w Mediolanie (28 czerwca – 1 lipca). Targi MCE to
globalna platforma biznesowa dla przodujących
firm działających w sektorze instalacji wodnych,
grzewczych, systemów wentylacji, klimatyzacji
oraz energii odnawialnej.
Ekspozycja targowa Iglotech Group opierała się
na prezentacji nowości wśród central wentylacyjnych marki Neovent – Neovent KNV 400

Konkurs LATO OKAZJI
Zasady konkursu są bardzo proste. Instalator lub
firma, która do końca sierpnia wypracuje największy obrót w buypv.eu otrzyma nagrodę główną:
kwotę: 5000 zł netto.

Natomiast instalator lub firma, która dokona zakupu za min. 1000 zł netto i wykona zadanie konkursowe, może wygrać dodatkowo voucher na
wakacje tygodniowe w sieci hoteli Holiday Park
& Resort.
https://konkurs.buypv.eu/

7

za sobą również modyfikacje identyfikacji wizualnej, w tym aktualizację logotypu i adresu strony internetowej (www.buypv.eu). Bez zmian pozostają: NIP, BDO i REGON spółki, numery kont
bankowych oraz numery telefonów.

Perfect z górnym podłączeniem króćców, która
wraz z systemem dystrybucji powietrza Forvent
Reku PRO stanowi kompletny system wentylacji
mechanicznej do każdej inwestycji.
Dodatkowo podczas wystawy zaprezentowano
systemy klimatyzacyjne HEIKO, zarówno w konfiguracji split, jak i urządzenia kasetonowe. Wśród
pokazanych na stoisku nowości znalazła się także
pompa ciepła HEIKO THERMAL Plus – czyli energooszczędna powietrzna pompa ciepła typu monoblok o klasie energooszczędności A+++, działająca na ekologicznym czynniku R32, wyposażona
m.in. w sterowanie Wi-Fi i technologię inwerterową.

08/2022
Ruszył nabór dla gmin w nowym
programie Ciepłe Mieszkanie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów
i poprawę efektywności energetycznej w lokalach
mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest on skierowany do właścicieli lokali
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy
będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania
w swoich gminach. Budżet na realizację programu
wynosi 1,4 mld zł. Celem programu jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów
oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej
80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program Ciepłe Mieszkanie będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego
kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu
do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana
okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym
w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta
i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.
Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne
potrzeby. To one mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie.
– Staraliśmy się zostawić im jak największy margi-
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nes swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział
dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności
od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30, 60
lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW.
Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział
w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności
od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub
nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Gminy we własnym zakresie będą określać terminy
składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na
swoich stronach internetowych.
Jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW? Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana.
To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru
i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera
umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa
rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego
się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). Gminy
będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach
programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r.,
w zależności od dostępności środków. Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie można
znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Zakończenie rozbudowy
Centrum Logistycznego
BIMs PLUS Dolny Śląsk
Rozpoczęta w październiku 2021 roku rozbudowa obiektu magazynowego w Stanowicach przy
ul. Klonowej 1, właśnie się zakończyła. Do istniejącego już budynku, w którym mieści się siedziba spółki BIMs PLUS, został dostawiony kolejny.
Jest to magazyn wysokiego składowania o powierzchni 10 000 m2, co wraz ze starszymi magazynami daje ponad 24 000 m2 przestrzeni magazynowej.
Jak wynika z powyższych danych, w wyniku prac
budowlanych hala powiększyła się niemalże dwukrotne, powstał także plac z infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni 5000 m2. Część obiektu
zarezerwowano na PUNKT PRZYJĘCIA TOWARU
(PPT) o powierzchni 1765 m2, do którego dostęp
zapewnia 10 bram. Z kolei na STREFĘ WYDAŃ
przeznaczono 2500 m2, do której prowadzi aż
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39 bram oraz, zaprojektowane według najnowszych technologii, rampy załadowcze. Wszystko
po to, by usprawnić logistykę dostaw dla klientów BIMs PLUS.
Głównym przeznaczeniem, jakie przewidziano
dla hali wysokiego składowania jest magazynowanie tzw. drobnych towarów. W środku ustawiono regały o wysokości 8,5 m, które mogą pomieścić aż 7506 wypełnionych towarem palet.
Na nowoczesnym regale obsługiwanym wózkiem indukcyjnym zaplanowano 1536 miejsc
oraz nowoczesny dwupiętrowy podest, na którym będzie stało ponad 22 000 pojemników na
asortyment drobny. Stosowane będą także bezprzewodowe skanery z technologią identyfikacji i komunikacji.
Generalny wykonawca inwestycji: Atlas Ward
POLSKA Sp. z o.o.
Projekt: Biuro Architektoniczne Marcin Jaremek.
Źródło: BIMs PLUS
Pełna informacja: kliknij
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Nowa fabryka pomp ciepła
Viessmann w Legnicy
Grupa Viessmann buduje w Legnicy nowy obiekt
produkcyjny dla swojego największego obszaru
działalności – rozwiązań dla klimatu. Zgodnie ze swoją
wiosenną zapowiedzią, w ciągu najbliższych trzech lat
ta rodzinna firma planuje historycznie rekordową
inwestycję w wysokości 1 miliarda euro w rozwój pomp
ciepła i zielonych rozwiązań dla klimatu. Inwestycja
o wartości ponad 200 milionów euro w nową lokalizację
w Polsce jest kluczowym elementem ofensywy firmy
w zakresie zielonych rozwiązań dla klimatu i uzupełnia jej
dotychczasowe lokalizacje produkujące pompy ciepła.

Dzięki maksymalnie efektywnej technologii nowa
lokalizacja firmy Viessmann przyspiesza rozwój
pomp ciepła jako kluczowego elementu szerokiej oferty zielonych, a przede wszystkim zrównoważonych rozwiązań zapewniających maksymalną ochronę klimatu. Oprócz pomp ciepła,
firma Viessmann konsekwentnie dąży do rozbudowy m.in. pojemności magazynów energii
elektrycznej, możliwości elektrowni słonecznych
i ciepłownictwa. Na przykład, planowane są już
dalsze inwestycje w kolejne lokalizacje w Europie, w tym w Niemczech. Dzięki ofensywie roz-

wiązań dla klimatu i nowej lokalizacji w Legnicy
to rodzinne przedsiębiorstwo wnosi znaczący
wkład w umacnianie geopolitycznej niezależności energetycznej Europy.
Wysokowydajne pompy ciepła oparte na naturalnych czynnikach chłodniczych zapewnią to, że
nowy budynek o powierzchni około 50 000 metrów kwadratowych odegra kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i uzależnieniem od
paliw kopalnych w czasie, gdy ta 105-letnia firma
kładzie fundamenty pod własną przyszłość i, co
ważniejsze, pod przyszłość następnych pokoleń.

Budynek, jak również technologie, które zostaną
w nim wykorzystane, wyznaczą nowe standardy w zakresie automatyzacji i zrównoważonego
rozwoju oraz postawią potrzeby ludzi na pierwszym miejscu. Zakończenie budowy planowane
jest na 2023 rok. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie w przyszłości 1700 osób.
W zakresie tworzenia przestrzeni życiowych dla
przyszłych pokoleń, Polska z prawie 2000 pracowników odgrywa dla firmy Viessmann kluczową rolę. Największy dział firmy Viessmann – Climate Solutions [Rozwiązania dla Klimatu], zatrudnia

w Polsce już 1500 osób. Kolejne 150 miejsc pracy
zostanie dodane w 2023 roku, gdy drugi dział firmy
Viessmann – Refrigeration Solutions [Rozwiązania
dla chłodnictwa], otworzy swoją planowaną lokalizację. Poprzez spółki portfelowe, takie jak Kospel
czy ETX, duża, globalna rodzina Viessmann także
rozwija z Polski swoje szerokie portfolio zielonej
oferty w dziedzinie rozwiązań dla ogrzewania opartego na energii elektrycznej oraz ciepłownictwa.
W swoim wystąpieniu premier Polski Mateusz Morawiecki podkreślił bliskie i owocne partnerstwo
pomiędzy firmą Viessmann i Polską, a zwłaszcza

regionem legnickim. Premier Mateusz Morawiecki:
W przeciwieństwie do niektórych innych firm, które dokonują jedynie krótkoterminowych inwestycji,
rodzinna firma Viessmann pokazuje, jak blisko jest
od dziesięcioleci związana z Polską. Wyraźnym dowodem tej więzi jest nowa inwestycja w Legnicy.
Max Viessmann, CEO w Grupie Viessmann: Od
ponad 105 lat firma Viessmann opowiada się
za pozytywnymi zmianami, stawiając wyraźnie
na efektywność energetyczną i rozwój nowych
technologii. Dziś tu, w Legnicy, powstaje obiekt,
który pomoże nam jeszcze bardziej tchnąć życie
w nasz cel, którym jest ‘tworzenie przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń’. W ten sposób
wpisuje się to dość konsekwentnie w przyszłość
naszego 105-letniego rodzinnego przedsiębiorstwa.
Thomas Heim, CEO w Viessmann Climate Solutions: Na drodze do stania się wiodącym europejskim dostawcą w 100% odnawialnych rozwiązań
dla klimatu, powstanie obiektu w Legnicy odgrywa główną rolę. Poprzez naszą historyczną inwestycję osiągniemy znaczące powiększenie naszych
mocy produkcyjnych, przyspieszymy prace badawczo-rozwojowe i posuniemy się do przodu z rozbudową zielonych rozwiązań w zakresie klimatyzacji
z naciskiem na pompy ciepła.
Markus Klausner, CTO w Viessmann Climate Solutions: Dzięki nowemu, nowoczesnemu obiektowi
będziemy dostarczać naszym partnerom handlowym zrównoważone i wydajne rozwiązania, które pozwolą konsumentom na zmniejszenie zużycia energii i zdefiniowanie na nowo swojego śladu
w środowisku. Inwestycja ta podkreśla naszą ambicję oferowania inspirujących rozwiązań dla klimatu klasy premium, a zatem przyczyniania się
do zachowania naszej planety.
Tomasz Tomczak, prezes zarządu Viessmann
Technika Grzewcza Sp. z o. o.: Planowana inwestycja w Legnicy jest kamieniem milowym w dalszym rozwoju tej lokalizacji. Daje nam możliwość
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stworzenia dodatkowych miejsc pracy, a także
dalszego rozwoju rynków lokalnych oraz bliskiego i opartego na pełnym zaufaniu partnerstwa
z naszymi partnerami.
Josef Nueschen, zastępca prezesa ds. produkcji
i dyrektor zarządzający zakładu w Legnicy: Dla
mnie jest to nie tylko ekscytujące wyzwanie, ale
również wielki zaszczyt, że mogę pomóc w planowaniu i realizacji projektu, który jest tak istotny
dla przyszłości firmy i walki ze zmianami klimatu.
Po ukończeniu, ta nowa lokalizacja firmy Viessmann
znacząco przyczyni się do zaopatrzenia rynków Europy Środkowej i Wschodniej w pompy ciepła. W rezultacie firma przyczyni się nie tylko do pomyślnego przeprowadzania transformacji energetycznej,
ale także do uniezależnienia się od paliw kopalnych,
zwłaszcza importu gazu z Rosji. Szczególną uwagę zwraca się również na wydajność i długofalowe
funkcjonowanie nowego zakładu produkcyjnego
z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska.
Firma Viessmann od ponad 20 lat produkuje
w Legnicy komponenty i produkty do swoich systemów, zwłaszcza pompy ciepła, które są tak ważne dla realizacji globalnych celów polityki energetycznej i klimatycznej. Dobre doświadczenia,
które zostały tam zdobyte w ciągu dwóch dekad
były powodem, dla którego podczas poszukiwania lokalizacji dla nowego centrum logistycznego podjęto decyzję o rozbudowie i częściowej
przebudowie istniejących obiektów.
Kamień węgielny pod lokalizację miejsca dla obszaru działalności Refrigeration Solutions firmy
Viessmann w bezpośrednim sąsiedztwie położono w czerwcu. Lokalna bliskość dwóch największych i najważniejszych obszarów działalności firmy, Climate Solutions i Refrigeration Solutions,
pozwoli nie tylko na wykorzystanie istotnych synergii inwestycyjnych, ale także ułatwi wprowadzanie standardów.
Pełna informacja: kliknij

Stanowisko POBE w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o charakterystyce
energetycznej budynków
W związku z procedowaną obecnie w Sejmie
RP Ustawą o zmianie ustawy o charakterystyce
energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo
budowlane, Porozumienie Branżowe na Rzecz
Efektywności Energetycznej POBE na początku sierpnia 2022 roku zgłosiło szereg kierunkowych uwag i spostrzeżeń do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Oto niektóre z nich:
· Idea wzmocnienia roli centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, jak i samej
jakości świadectw poprzez wprowadzenie rygoru odpowiedzialności karnej bez wątpienia będzie sprzyjać podnoszeniu jakości całego systemu certyfikacji i procesu budowlanego. Jest to
spełnienie postulatów całej branży, od dawna
wskazującej, że system certyfikacji nie spełnia
swej podstawowej funkcji, czyli promocji efektywnego energetycznie budownictwa.
· POBE uważa, że zaniechanie egzekwowania
obowiązku podawania w ogłoszeniu lub reklamie o sprzedaży, lub najmie wskaźników charakterystyki energetycznej, nie będzie sprzyjać
szerokiej promocji budynków efektywnych energetycznie. W ośmioletnim okresie funkcjonowania ustawy art. 13 nie spełnił swojego zadania, w reklamach i ogłoszeniach nie zamieszcza
się wciąż informacji o wskaźnikach. Wydaje się,
że jednym z najskuteczniejszych sposobów na
promocję obniżania zapotrzebowania na energię jest obowiązkowa informacja o jej zużyciu
w każdej reklamie czy ogłoszeniu.
· Oczywiście istotną rzeczą byłoby jednoczesne zaktualizowanie Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
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oraz świadectw charakterystyki energetycznej,
tak aby system „suwakowy” został jak najszybciej zastąpiony systemem „klas energetycznych”
budynków.
· Projekt, mimo że, mówi się w nim o informowaniu o emisji CO2, nie zawiera żadnych odniesień
do deklarowania śladu węglowego dla budynków. W projekcie zmian w Dyrektywie w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)
z grudnia 2021 roku mówi się o konieczności
obliczania go od roku 2027. Wskazanie, choćby
wstępne, tej perspektywy w zmienianej właśnie
polskiej Ustawie dałoby szansę na przygotowanie się rynku budowlanego do nowych wymagań, które wejdą w życie w przeciągu kilku następnych lat.
Podsumowując, POBE wyraziło zdecydowane
poparcie dla proponowanych zmian w Ustawie
o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, oczekując jednocześnie, że zmianom tym będą towarzyszyć inne, w tym zaproponowane działania, aby wykorzystać idealny
moment na ich wprowadzenie.
Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej
Pełna informacja: kliknij

Fot. POBE
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NIBE buduje nową fabrykę w Białymstoku
Już wkrótce finał II etapu budowy
Firma NIBE-BIAWAR, istniejąca od ponad 50 lat, działa w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju, a oferowane
urządzenia są uznane za najlepszą dostępną technologię, będącą jednym z głównych filarów transformacji
energetycznej Polski. Wzmożone zainteresowanie produktami OZE do ogrzewania budynków i produkcji
ciepłej wody użytkowej, a także coraz szerszy pakiet programów
dotacji rządowych, zadecydowało o kierunku rozwoju Spółki należącej
do szwedzkiego koncernu NIBE i inwestycji w budowę nowego zakładu
produkcyjno-magazynowego na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Białymstoku. Powstają tam potężne hale, w których
możliwy rozwój produkcji, odpowiadający na rosnące zapotrzebowanie
rynku. Inwestycja realizowana jest na działce o powierzchni ponad 5 ha
i rozłożona jest na trzy główne etapy. Docelowo powierzchnia fabryki
obejmie ponad 30 tys. m2.
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W lutym 2020 r. zakończył się pierwszy etap inwestycji i otwarty został nowy zakład produkcyjny
przeznaczony głównie na rozwój OZE i nowych
technologii. Na powierzchni 10 tys. m2 powstała
hala produkcyjna, magazyn, laboratorium oraz
nowoczesne Centrum Szkoleniowe z przestronną salą ekspozycyjną oraz pokazową maszynownią wyposażoną w pompy ciepła, zapewniające
ogrzewanie i chłodzenie zakładu. W nowej części zakładu produkowane są centrale i jednostki
wewnętrzne do powietrznych pomp ciepła NIBE
oraz kotły peletowe PELLUX.
Drugi etap budowy
W kolejnym etapie inwestycji do użytku zostaną oddane: hala produkcyjna, emaliernia, spawalnia, maszynownia i inne pomieszczenia techniczno-gospodarcze, o łącznej powierzchni ok.
10 tys. m2. Powstaną w niej całkowicie nowe linie produkcyjne.
– Aktualnie dysponujemy 4 liniami montażu central wewnętrznych do powietrznych pomp ciepła,
najczęściej nazywanych wieżą hydrauliczną czy
jednostką all-in-one i jedną linią montażową do
produkcji jednostek wewnętrznych typu hydrobox.
W zeszłym roku wyprodukowaliśmy łącznie około 10 tys. tego typu urządzeń, a sądząc po liczbie
zamówień złożonych na te produkty w pierwszym
półroczu 2022 r., zapotrzebowanie jest kilkukrotnie
większe. W dobie kryzysu energetycznego i rosnących cen paliw kopalnych, spodziewamy się, że rynek pomp ciepła w Polsce i Europie będzie osiągał
dalsze dynamiczne wzrosty – mówi Małgorzata
Smuczyńska, business unit manager marki NIBE.
W budowanej obecnie części zakładu ulokowana
zostanie produkcja emaliowanych zasobników
c.w.u. i zbiorników buforowych o pojemnościach
od 50 do 1000 litrów. To właśnie wzrost wydajności produkcji zbiorników był głównym celem
nowej inwestycji. Nowa emaliernia będzie miała
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wymiennika gruntowego, umieszczonego w 90
odwiertach, każdy o długości 100 m.b.
W nowych budynkach wiedza i doświadczenie
Spółki z zakresu projektowania instalacji z pompami ciepła, została w pełni wykorzystana i wprowadzona w życie.

wydajność rzędu 200 tys. szt./rok i w połączeniu z nowymi liniami spawalniczymi pozwoli na
znaczny wzrost mocy produkcyjnych białostockiej fabryki. Wpłynie to niewątpliwie na poprawę
dostępności zasobników, ale również pośrednio
na wzrost produkcji central wewnętrznych do
pomp ciepła typu powietrze-woda, na których
rozwój firma mocno stawia.
Według Piotra Kubery – dyrektora handlowego
i członka zarządu firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.:
zlokalizowana w nowym zakładzie produkcja zbiorników, oprócz pozytywów związanych z większą
dostępnością urządzeń, znacznie ułatwi też logistykę, ponieważ produkowane tam zbiorniki będą
mogły być bezpośrednio użyte do montażu central wewnętrznych do pomp ciepła, bez konieczności przewożenia ich ze starej części firmy. Pomimo
że odległość pomiędzy białostockimi zakładami
wynosi zaledwie 12 km to jednak transport pod-

Kaskada 8 powietrznych pomp NIBE F2120-20 zainstalowana
na dachu budynku

zespołów do produkcji, zasobników czy malowanych obudów jest kłopotliwy.
Zakończenie drugiego etapu budowy planowane jest na trzeci kwartał 2022 r.
Inteligentny system ogrzewania i chłodzenia
Nowe przestrzenie NIBE-BIAWAR to zarówno obszar do otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń
w Centrum Szkoleniowym, ale także miejsce prezentujące w pełni funkcjonalną technologię zgodną z założeniami zrównoważonego i ekologicznego budownictwa. Przyszłościowe rozwiązania
produktowe i systemowe zostały inteligentnie
połączone w wielozadaniowy i inteligentny system grzewczy fabryki.
Już teraz działający kompleks produkcyjno-szkoleniowy ogrzewany i chłodzony jest za
pomocą nowoczesnej instalacji, w skład której
wchodzi kaskada 4 gruntowych pomp ciepła

NIBE F1345-60 oraz kaskada 8 powietrznych
pomp ciepła NIBE F2120-20. Łączna moc grzewcza instalacji to około 400 kW. Dolnym źródłem
gruntowych pomp ciepła jest wymiennik gruntowy, zlokalizowany pod halą produkcyjno-magazynową, w 60 pionowych odwiertach o łącznej długości 6000 m.b.
W drugim etapie inwestycji nowo wybudowana
hala zaopatrzona zostanie w kaskadę 5 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60, 8 pomp powietrznych NIBE F2120-20 oraz dwa kotły gazowe
– pracujące głównie na potrzeby uzyskania ciepła technologicznego. Gruntowe pompy ciepła
czerpią energię z ziemi za pomocą pionowego

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl

rekl ama

Kaskada 5 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60 pracujących
na potrzeby ogrzewania i chłodzenia zakładu pompami ciepła NIBE

Nowa inwestycja = nowe miejsca pracy
Firma zatrudnia aktualnie ponad 400 osób.
W pierwszym etapie inwestycji powstało ok.
50 nowych miejsc pracy i podobna liczba powstanie po zakończeniu drugiego etapu. Cały
czas prowadzona jest rekrutacja (kliknij). Firma
poszukuje nowych pracowników głównie na stanowiska produkcyjne, takie jak: spawacz, monter, magazynier, operator maszyn.
Nowa, realizowana z dużym rozmachem, inwestycja NIBE-BIAWAR w białostockiej podstrefie
Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, przyczyni się do
zwiększenia wydajności produkcji, możliwości
prowadzenia dużej liczby profesjonalnych szkoleń instalatorów i projektantów, a co za tym idzie
-spowoduje zwiększenie udziałów OZE w sektorze energetycznym oraz wzrost udziałów Spółki
na rynku pomp ciepła w Polsce.
Dzięki prowadzonym inwestycjom firma będzie
mogła rozwinąć produkcję, aby w większym stopniu pokryć aktualne zapotrzebowanie rynku na
jej urządzenia zarówno w Polsce, jak i w krajach,
do których prowadzony jest eksport wyrobów,
m.in. Szwecji, Danii, Holandii, Niemiec i Francji.
Ubiegły rok NIBE-BIAWAR zakończył 54% wzrostem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły
ok. 350 mln złotych. Potwierdza to dobrze obrany kierunek rozwoju.
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BuyPV.eu –
jakość i gwarancja
hurtowych dostaw
Prezes BuyPV.eu: rynek wymaga zmian
W ciągu 10 lat spółka dostarczyła zieloną energię setkom firm oraz
tysiącom gospodarstw domowych w kraju i na świecie. To uznana przez
klientów jakość i innowacyjność na rynku instalacji fotowoltaicznych.
O sytuacji w branży, reorganizacji firmy i współpracy z instalatorami
opowiada Łukasz Studziński, prezes BuyPV.eu.

Transformacja energetyczna, konieczność
uniezależnienia się od importu paliw kopalnych, zmiany rozliczeń instalacji fotowoltaicznych, braki produktowe w zakresie inwerterów i magazynów energii – to wyzwania,
z jakimi musi się mierzyć branża PV w Polsce.
Czy zmiana profilu działalności firmy to odpowiedź na nie?
Zdecydowanie tak. Wymienione problemy wymusiły nie tylko zmianę myślenia managerów, ale
również wpłynęły realnie na strategiczne ruchy
w wielu firmach, które od lat z sukcesem funkcjonowały w branży. Dodatkowo, przyspieszył
je kryzys na rynku polskich mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Kluczem do sukcesu w takich niepewnych czasach są, według mnie: szybkie reagowanie, odważne decyzje, dostosowywanie gamy produktów do potrzeb zmieniającego się świata.
Nowa strategia naszej firmy, inny profil działalności, rozszerzenie oferty oraz jej dywersyfikacja, wejście marki na rynki europejskie – to więc
nic innego, jak odpowiedź na wyzwania, przed
którymi stanął rynek. Konsekwencją jest zmiana nazwy spółki z PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o.
na BuyPV.eu Sp. z o.o.
Do kogo BuyPV.eu kieruje teraz swoją ofertę?
Nowo powstała marka swoją ofertę kieruje do
nabywców hurtowych i firm instalatorskich,

Łukasz Studziński, prezes BuyPV.eu
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działających zarówno na rynku polskim jak i na
rynkach europejskich. Specjalizujemy się w imporcie i dystrybucji m.in. paneli z listy Tier1, inwerterów hybrydowych, systemów magazynowania
energii, konstrukcji montażowych, ładowarek EV,
klimatyzatorów i innych komponentów PV. Obsługujemy duże farmy fotowoltaiczne.
To, co się nie zmieniło to zasady działania: wysoka jakość i dostępność produktów, szybki
i sprawny kontakt, wsparcie przed i po sprzedażowe oraz nieustanne budowanie zaufania naszych biznesowych partnerów.

w Czechach, Rumunii, Portugalii, Łotwie, Estonii, na Litwie i Węgrzech. Mamy magazyny
w Rotterdamie, Burgas, Alicante, Łodzi i Tarnowie.
Pozyskaliśmy partnerów i klientów. W ostatnich
tygodniach podpisaliśmy umowy na 15 mln euro,
co upewnia nas w przekonaniu, że nowa strategia
jest słuszna. Oczywiście, dużo pracy przed nami,
budujemy swoją pozycję na nowych rynkach.
Mamy jednak bardzo dobre produkty, które bronią się na całym świecie. Jesteśmy oficjalnym, certyfikowanym dystrybutorem firmy SolaX Power
i to właśnie te produkty sprzedajemy najczęściej.

Wspomniał Pan kilkukrotnie o dostępności.
Co ona oznacza dla klientów?
Wierzymy w to, że instalatorzy robią najlepszą
robotę na świecie, jeśli damy im stały dostęp do
zasobów. Dlatego całą energię koncentrujemy
na zagwarantowaniu komponentów do instalacji. Chcemy maksymalnie ułatwiać życie tym,
którzy finalnie dostarczają fotowoltaikę do firm,
gospodarstw.
BuyPV.eu gwarantuje więc stałe stany magazynowe paneli fotowoltaicznych, comiesięczne dostawy minimum 25 MW, wysyłkę towaru w ciągu 24 h od zamówienia oraz atrakcyjne warunki
współpracy dla swoich partnerów. Jest to możliwe, dzięki wieloletnim, partnerskim umowom
z naszymi dostawcami, relacjom i zaufaniu.
Przewagą rynkową marki jest to, że jako jedni
z nielicznych mamy stałe, kontenerowe ilości paneli dostępne od ręki. Dzięki temu zapewniamy
ciągłość dostaw hurtowych, a co się z tym wiąże
– ciągłość pracy instalatorów PV.

Gdzie klienci mogą zapoznać się z ofertą firmy?
Jak można złożyć zamówienie?
Wprowadzenie zmian wymaga czasu. Mimo
ogromnego zaangażowania, cały czas jesteśmy
w tym procesie. W tej chwili, oferta urządzeń
marki SolaX Power dostępna jest w e-sklepie
www.buypv.eu. Oczywiście, proponujemy znacznie szerszą gamę produktów, m.in. wymienione
wcześniej: konstrukcje montażowe, ładowarki EV,
klimatyzatory czy inne komponenty PV. Niebawem
pojawią się pompy ciepła czy technika chłodzenia.
Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu
z naszymi pracownikami, którzy przygotowują
dedykowane oferty.
Docelowo, zależy nam na automatyzacji procesu sprzedażowego. Pracujemy nad międzynarodową platformą do składania zamówień i obsługi klientów.

Strategiczne zmiany w spółce dotyczą również
ekspansji zagranicznej. Czy to dopiero początek
drogi czy może Pan zdradzić więcej szczegółów?
Działamy na terenie 24 krajów Unii Europejskiej,
ale też poza nią. Stworzyliśmy własne oddziały
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Jakie są plany na rozwój firmy?
Przede wszystkim implementacja nowej strategii,
zwiększenie udziału w polskim rynku, zagraniczna ekspansja. Chcemy zbudować stabilne i stałe
partnerstwa. Zmiana profilu działalności firmy i
rozwój międzynarodowy wymagają rozbudowy
teamu. Szukamy więc specjalistów, którzy pomogą nam realizować nasze biznesowe założenia.

Platforma outletu BuyPV.eu
Oddajemy w ręce instalatorów, dystrybutorów, jak
i klientów instytucjonalnych
platformę outletu BuyPV.
eu. Oferujemy panele fotowoltaiczne znanych marek, konstrukcje i systemy
montażowe dla instalacji fotowoltaicznych, co mamy
nadzieję może mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój rynku OZE w Polsce.
W naszej ofercie znajduje się
również najlepsze okablowanie PV na rynku, dedykowane systemom fotowoltaicznym, które ma:
• wyjątkową wytrzymałość
i elastyczność,
• odporność na ścieranie,
• odporność na
promieniowanie UV,
ozon, warunki pogodowe,
hydrolizę, chemikalia
i oleje.
Użytkownicy Outlet BuyPV.eu zyskują dostęp do bazy urządzeń i mają możliwość promocyjnego zakupu przedmiotów nowych i pełnowartościowych.
Zapraszamy do kontaktu i na stronę https://www.buypv.eu/outlet

Hurtownia Fotowoltaiki BuyPV
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Infolinia 500 115 700 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)
e-mail: kontakt@buypv.eu
www.buypv.eu
rekl ama
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HydroCom V – nowe zawory równoważące Oventrop
Przemyślana konstrukcja i zaawansowane funkcje
Zawory równoważące HydroCom V przeznaczone są do hydraulicznego
równoważenia obiegów i odbiorników ciepła instalacji grzewczej lub
chłodzącej. Precyzyjne wykonanie oraz mnogość funkcji (precyzyjne
dławienie przepływu, odtwarzalna nastawa wstępna z możliwością
blokowania i plombowania, możliwość odcięcia przepływu, złącze do
pomiaru przepływu, złącze do rurki impulsowej, opróżnianie, napełnianie
i odpowietrzanie instalacji, przed i za zaworem) czynią z nich armaturę
zdolną zapewnić prawidłowe rozprowadzenie energii w instalacji
i skuteczną kontrolę właściwej pracy systemu. Kilka przemyślanych
rozwiązań – pokrętło z nadrukiem wartości współczynnika Kv, zaworki
HydroPort z szybkozłączami (proste, szybkie i pewne przyłączenie
akcesoriów) czy fakt, że do szybkiego odcięcia przepływu i nastawy
wystarczy niepełny obrót pokrętła – sprawia, że obsługa zaworu jest
szybsza i ma wpływ na obniżenie kosztu robocizny na obiekcie.
Zawór HydroCom V jest zbudowany ze skośnego
korpusu, głowicy uszczelnionej oringiem, ergonomicznego pokrętła z funkcjami zamknięcia i nastawy wstępnej (w zakresie jednego niepełnego obrotu) i dwóch szybkozłącznych, wielofunkcyjnych
zaworków HydroPort. Wszystkie elementy funkcyjne
umieszczono w jednej płaszczyźnie i po jednej stronie
korpusu. Zawór wykonano z mosiądzu EZB CW602.
Funkcje zaworów HydroCom V
w szczegółach
Regulacja przepływu
Regulacja przepływu jest funkcją ruchu grzybka
zaworu względem jego nieruchomego gniazda.

Dane techniczne:
• średnica: DN 15 do DN 32,
• temperatura robocza: -20…120°C,
• ciśnienie robocze: maks.
1,6 MPa/PN16,
• czynnik: woda grzewcza
lub chłodząca o jakości zgodnej
z normą PN-93/C-04607.
Mieszaniny wodno-glikolowe z maks.
50%-wym stężeniem glikolu,
• współczynnik Kvs: 2,0 dla DN 15:
3,7 dla DN 20; 5,9 dla DN 25: 13,0
dla DN 32.
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Regulacja przepływu

Wykonując niepełny obrót pokrętłem zaworu
HydroCom V, można ustawić pożądaną nastawę
wstępną w pełnym zakresie (skala nastawy obejmuje zakres od pozycji pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia zaworu). Wybrana nastawa
jest widoczna na pokrętle jako wartość Kv, dlatego użycie tabel w celu dokonania nastawy wstępnej nie jest konieczne.
Nastawa wstępna
• Odtwarzalność: po przymknięciu lub zamknięciu zaworu jego ponowne otwarcie jest ograniczone do pozycji wyznaczonej nastawą wstępną
• Blokada: zawór można zablokować na wybranej
nastawie wstępnej
Odcięcie
Odcięcie przepływu nastąpi po przekręceniu pokrętła zaworu do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pozycję pełnego otwarcia od całkowitego zamknięcia oddziela jeden niepełny
obrót pokrętła.
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Pozycja nastawy na skali pokrętła zaworu HydroCom V jest równa wartości współczynnika dla
odpowiadającej tejże nastawie
wstępnej pozycji grzybka zaworu. Dzięki temu nastawa zaworu
HydroCom V jest bardzo prosta:
jeśli określono wartość współczynnika Kv, uzyskano tym samym pozycję nastawy zaworu.
Nastawa obowiązuje dla wszystkich średnic, np. przy nastawie
pokrętła 2,0 wszystkie zawory
HydroCom V mają wartość współczynnika Kv równą 2,0.

HydroPort
Każdy zawór HydroControl V jest wyposażony standardowo w dwa szybkozłączne zaworki HydroPort, umożliwiające łatwe i pewne
podłączenie akcesoriów. Otwarcie zaworków
HydroPort następuje poprzez ich krótki obrót.
Dla uzyskania impulsu ciśnienia (do pomiaru
lub do podłączenia rurki impulsowej) wystarczy obrócić zaworek o ćwierć obrotu; do napełnienia, opróżnienia i odpowietrzania wystarczy jeden pełny obrót.
Napełnianie, opróżnianie i odpowietrzanie.
Do napełniania, opróżniania i odpowietrzania
instalacji należy użyć adapteru opróżniającego
HydroPort (nr kat. 1069601). Jeżeli zawór bazowy jest zamknięty – można napełnić lub opróżnić część instalacji przed zaworem lub za nim.
W razie potrzeby napełnienia lub opróżnienia całej instalacji (przy otwartym zaworze bazowym)
można zwiększyć szybkość procesu przez użycie obu zaworków HydroPort. Należy wtedy do

HydroPort

każdego zaworka HydroPort użyć osobnego adapteru opróżniającego HydroPort.
Złącze do rurki impulsowej. Zaworki HydroPort umożliwiają szybkie i pewne podłączenie
rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnień
HydroControl D. Rurki impulsowe do innych regulatorów różnicy ciśnień mogą być podłączone
z użyciem adapteru opróżniającego HydroPort
i odpowiednich złączek rurowych.
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Przekrój HydroCom V

• dokładne określenia wartości nastawy, korzystając z diagramów spadku ciśnienia;
• dokładne obliczenie wartości współczynnika Kv z uwzględnieniem temperatury czynnika.
Wszystkie te rozwiązania są szczegółowo opisane w prospekcie produktowym zaworu.
Prospekt zawiera także współczynniki korekcyjne (poprawkowe) służące do obliczenia (w przybliżeniu) skorygowanych współczynników przepływu dla mieszanin wodno-glikolowych.

Złącze do przyrządu pomiarowego OV-DMC3.
Szybkozłączne przewody impulsowe przyrządu
pomiarowego OV-DMC3 mogą być podłączone
bezpośrednio do zaworków HydroPort.
Dobór
Aby dobrać zawory HydroCom V, można skorzystać z kilku różnych sposobów:
• szybki, zgrubny dobór średnicy i nastawy z tabel
i nomogramu wspólnego dla wszystkich średnic;

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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ultraPRESS, czyli innowacje
w portfolio KAN
KAN, polski producent nowoczesnych systemów
instalacyjnych, nie zwalnia tempa. Doskonale znany
i sprawdzony w praktyce w niejednej realizacji system
KAN-therm Press przeszedł „ultra”
metamorfozę, aby w jeszcze większym
stopniu sprostać oczekiwaniom klientów
i biznesowych partnerów marki.
Czym zatem wyróżnia się system
KAN-therm ultraPRESS?

System KAN-therm PRESS od lat zmienia spojrzenie inwestorów na funkcjonalność instalacji sanitarnych. Do jego największych atutów zaliczyć
można uniwersalność, a także niezwykle wysoką jakość wykonania, pozwalającą wykorzystać

go nawet w najbardziej skomplikowanych realizacjach. Niewątpliwą zaletą systemu jest bezpieczeństwo, które zapewniają złączki z funkcją
LBP (Leak Before Press) sygnalizujące niezaprasowane połączenie.
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KAN nie spoczywa jednak na laurach. Niedawno zadebiutował bowiem system KAN-therm
ultraPRESS zbudowany na solidnym fundamencie poprzednika.
– Różnicą, którą zobaczymy już na pierwszy rzut
oka, jest nowa kolorystyka złączek, wykonanych
z jasnego PPSU – tłumaczy Mariusz Choroszucha, dyrektor Działu Wsparcia Technicznego Grupy KAN – Złączki mosiężne zostały uzupełnione
o typoszereg w średnicy 32x3 mm. Aby jak najbardziej ułatwić prace instalacyjne, oddaliśmy
do dyspozycji naszych klientów także spersonalizowane narzędzia KAN, składające się z trzech
kompletów urządzeń ze szczękami U i TH, wyposażonych w funkcję automatycznego cofania
szczęk. Ponadto system KAN-therm ultraPRESS
jest dystrybuowany w czytelniejszych opakowaniach. Warto wspomnieć także o odświeżonych
oznaczeniach rur, które ułatwiają ich odpowiednią identyfikację. Elementy systemu KAN-therm
ultraPRESS mają te same numery katalogowe co
KAN-therm PRESS.
Dzięki tym zmianom poszczególne elementy składające się na system KAN-therm ultraPRESS uzyskały nowy, spójny wygląd. Co więcej, sam proces
ich produkcji sprawił, iż firma o 50% zredukowała
powstawanie odpadów technologicznych, które
nie podlegają recyclingowi. Warto dodać, że system KAN-therm ultraPRESS jest w pełni kompatybilny i zastępowalny z dotychczasowym systemem KAN-therm PRESS, zarówno w zakresie
złączek, jak i rur.

KAN sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
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90% kotłowni z gazowym
kotłem kondensacyjnym
w jednym urządzeniu
Najlepsze rozwiązanie do gazowego kotła kondensacyjnego i instalacji mieszanej
(grzejniki i podłogówka): zestawy mieszające AFRISO PrimoBox ACB.

PrimoBox ACB sprawdzą się:
• w instalacji mieszanej (podłogówka + grzejniki),
• w instalacji 100% podłogówki z kilkoma grzejnikami,
• tylko z gazowymi kotłami kondensacyjnymi,
• w instalacji o maksymalnej mocy 26 kW,
• z podłogówką o maksymalnej długości rur 1300
metrów.
Dotąd w ofercie AFRISO był PrimoBox ACB 910
ze sterownikiem trzypunktowym ARM ProClick.
Nie było żadnych problemów w podłączeniu hydraulicznym, ale pojawiały się pytania o sposób
sterowania siłownikiem. Dało się to zrobić dzięki
automatyce i samodzielnemu podłączeniu czujników i konfiguracji regulatora. To zajmowało czas.
Dlatego AFRISO opracowało modele ACB 930 i ACB
950, które upraszczają prace podczas montażu

czujników i konfiguracji regulatora. Zasada działania i budowa nowych modeli są takie same jak
u poprzednika, jedyna różnica to sterowanie zaworem mieszającym (ACB 930 – regulacja stałotemperaturowa, ACB 950 – regulacja pogodowa).
Oba modele na drzwiczkach mają prostą instrukcję obrazkową pokazującą, jak je uruchomić.
PrimoBox ACB 930
Wyposażony jest w regulator stałotemperaturowy ACT 443 ProClick, który utrzymuje stałą temperaturę zasilania, niezależnie od tego jaka jest
temperatura zewnętrzna. Zestaw przychodzi z już
podłączonymi do regulatora czujnikami, a parametry w regulatorze ustawiono pod to konkretne
rozwiązanie, więc nie trzeba wybierać żadnych
schematów i kierunku otwierania. ACB 930 sprawdzi się, kiedy kocioł nie obsługuje zaworu mieszającego, a w domu jest sterowanie strefowe i inwestor chciałby mieć prosty w obsłudze układ.
PrimoBox ACB 950
Wyposażony w regulator pogodowy ARC 345
ProClick. Zestaw wg krzywej grzewczej ustawia
temperaturę zasilania podłogówki w zależności

od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz.
Zestaw przychodzi z podłączonymi czujnikami
i pompą obiegową. AFRISO nie podłączyło tylko
czujnika zewnętrznego – to, gdzie będzie zamontowany, zależy od instalatora i inwestora. Parametry w regulatorze ustawiono fabrycznie, więc
wystarczy podłączyć całość do gniazdka i od razu
będzie działać. Ten model polecamy, kiedy kocioł nie obsługuje zaworu mieszającego i nie ma
zewnętrznego sterownika obsługującego zawór
mieszający, a jest potrzeba automatycznego dostosowania temperatury zasilania i podłączenia
termostatu pokojowego.

Który model wybrać?
910, jeżeli sterownik kotła obsługuje zawór mieszający i mamy zewnętrzny sterownik do obsługi zaworu mieszającego.
930, jeżeli sterownik kotła nie obsługuje zaworu
mieszającego i nie mamy zewnętrznego sterownika obsługującego zawór mieszający, a inwestor
chce automatykę prostą w obsłudze.
950, jeżeli sterownik kotła nie obsługuje zaworu
mieszającego i nie mamy zewnętrznego sterownika
obsługującego zawór mieszający, a inwestor chce
automatycznego dostosowywania temperatury
zasilania i chce podłączyć termostat pokojowy.

Obejrzyj Film, z którego dowiesz się jeszcze więcej o PrimoBox ACB

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Dlaczego PrimoBox ACB?
To gotowe zestawy do szybkiego podłączenia
podłogówki i grzejników do gazowego kotła kondensacyjnego. Niezbędna armatura umieszczona w kompaktowej skrzynce, która pasuje do
każdej kotłowni.
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Możliwości redukcji
kosztów eksploatacji
kotłowni gazowych
S t e fa n Ż uchow s k i

Drastyczny wzrost cen nośników energii związany z agresją Rosji
na Ukrainę i ryzyko ograniczonej dostępności gazu sprawiają,
że użytkownicy kotłowni gazowych poszukują możliwości
redukcji zużycia paliwa. Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy
i ograniczoną podaż, np. materiałów izolacyjnych czy usług
montażowych trudno będzie uzyskać znaczną redukcję zużycia
energii w budynku. Warto przy tym przeanalizować rozwiązania,
które pozwolą zoptymalizować pracę samej kotłowni.
Wykorzystanie możliwości kotłów
kondensacyjnych

przykładowo również nagrzewnicę powietrza
czy inny odbiornik ciepła technologicznego?

W wielu kotłowniach, w których zastosowano
gazowe kotły kondensacyjne ich możliwości
nie zostały w pełni wykorzystane. Przykładowo kocioł jest eksploatowany przez cały rok ze
stałą, wysoką temperatura zasilania, np. rzędu 70-80°C mimo, że znaczna cześć obiegów
grzewczych wymaga niższej temperatury, np.
40-50°C. Taki sposób eksploatacji sprawia, że
sprawność kotła jest znacznie niższa od możliwej do uzyskania. Z tego powodu zużycie gazu
może być nawet o 15 % wyższe.
W jaki sposób uzyskać wyższą sprawność kotła,
gdy zasila on nie tylko instalację podłogową, ale

Nagrzewnica o większej powierzchni
Jednym z rozwiązań jest wymiana nagrzewnicy
powietrza zaprojektowanej do zasilania wodą
o wysokiej temperaturze na model o większej
powierzchni. Pozwoli to zredukować wymaganą temperaturę zasilania, np. do 55°C, w miarę
możliwości do jeszcze niższej wartości. W konsekwencji obniżona zostanie temperatura pracy
kotła oraz temperatura spalin opuszczających
kocioł. Uzyskamy znacznie wyższą sprawność,
doprowadzając przy tym do skroplenia części
pary wodnej zawartej w spalinach i odzyskania
części ciepła utajonego.

Przykład kotłowni z urządzeniami z roku 1989. Kotłownia została zmodernizowana dopiero w roku
2022. W poprzednich latach generowała wysokie zużycie gazu
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Dostosowanie temperatury pracy kotłów
do rzeczywistych potrzeb instalacji
Nie zawsze jednak wymiana nagrzewnicy na
większą będzie możliwa. Dotyczy to w szczególności nagrzewnicy zabudowanej w centrali
wentylacyjnej. Często wielkość obudowy centrali nie pozwala na zastosowanie większej nagrzewnicy.
W wielu instalacjach obieg wymagający dostarczenia wody o wysokiej temperaturze pracuje tylko kilkadziesiąt czy kilkaset godzin w roku. Mimo
to przez prawie cały rok lub cały sezon grzewczy kotły pracują z wysoką temperaturą. Warto
sprawdzić możliwości integracji automatyki nagrzewnicy powietrza/centrali wentylacyjnej ze
sterownikiem kotłowni.
Optymalnym rozwiązaniem byłoby wymuszenie wzrostu temperatury pracy kotła tylko wtedy, gdy zasilanie nagrzewnicy powietrza czy innego odbiornika ciepła technologicznego jest
rzeczywiście niezbędne. W tym celu, w wielu
systemach automatyki możliwe jest podanie
sygnału żądania pracy ze sterownika nagrzewnicy/ct (ciepła technologicznego) do sterownika kotłowni. Takie rozwiązanie może pozwolić
na ograniczenie zużycia paliwa nawet o kilkanaście procent w skali roku. Koszt dodatkowego okablowania i zastosowanie ewentualnego przekaźnika nie przekroczy często kilkuset
złotych.

Zasilenie obiegu wysokotemperaturowego
z osobnego kotła
Kotłownie o wyższej mocy bardzo często stanowią kaskadowy układ kilku kotłów. Warto zatem rozważyć, czy istnieje możliwość podzielenia instalacji tak, by tylko część kotłów zasilała
obiegi wymagające pracy z wyższą temperaturą.
W tym czasie pozostałe współpracowałyby z obiegami o niższej temperaturze, uzyskując znacznie
wyższą sprawność i niższe zużycie gazu.
Modernizacja kotłowni
Niestety w dużej liczbie budynków nadal występują stare kotły gazowe z palnikami atmosferycznymi. Są to również urządzenia z lat 90., których
sprawność jest znacznie niższa od współczesnych
kotłów kondensacyjnych. Wymiana starego kotła
gazowego na nowoczesne urządzenie kondensacyjne pozwala często zredukować zużycie gazu
nawet o 20-30%. Wynika to nie tylko ze znacznie
większej powierzchni wymiennika ciepła w kotle kondensacyjnym, ale również z dokładniejszej regulacji procesu spalania i niższego współczynnika nadmiaru powietrza do spalania gazu.
W trakcie projektowania instalacji z kotłami
kondensacyjnymi warto dążyć do zastosowania koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego zapewniającego możliwość wstępnego
podgrzania powietrza dostarczanego do kotłów

Pobierz Przykładowy schemat kotłowni kaskadowej współpracującej
z odbiornikami o zróżnicowanej temperaturze zasilania
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Pobierz Przykładowy schemat przebudowanej kotłowni z osobną częścią zasilającą
obiegi o wysokiej temperaturze zasilania i osobną częścią niskotemperaturową

Ogrzewanie
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Wykorzystanie innych nośników energii
– olej opałowy i gaz płynny
Pod koniec roku 2021 nagły wzrost cen gazu
ziemnego dla przedsiębiorców spowodował duże
zainteresowanie montażem kotłów zasilanych
olejem opałowym czy wręcz ponowny montaż
palników olejowych w kotłach, które wcześniej
„przezbrojono” na potrzeby zasilania gazem ziemnym. Początkowo pozwoliło to zredukować koszt
eksploatacji, ale późniejszy, drastyczny wzrost
cen oleju opałowego i wyhamowanie wzrostów
ceny gazu ziemnego sprawiły, że wykorzystanie
oleju opałowego przestało być opłacalne. Mimo
wszystko, w szczególności w przypadku obiektów wyposażonych zarówno w kotłownię gazową,
jak i rezerwową kotłownię olejową z pewnością
warto obserwować na bieżąco ceny nośników
energii. W przypadku okresowych przerw w dostawie rosyjskiego gazu do Europy możliwy jest
dalszy wzrost cen tego paliwa. Przy jednoczesnej
rosnącej podaży ropy wykorzystanie „rezerwowego” kotła olejowego jako głównego źródła ciepła może być okresowo uzasadnione.
Rolę „alternatywnego” nośnika energii okresowo
pełnił również gaz płynny. Obecnie jednak cena
energii pozyskiwanej z gazu ziemnego i płynnego jest zbliżona. Trudno również określić czy
w sezonie grzewczym nie wystąpią problemy
z dostępnością czy opłacalnością wykorzystania gazu płynnego. Część użytkowników kotłowni liczy na możliwość szybkiego przezbrojenia
kotła do zasilania gazem płynnym i montażu
zbiorników w przypadku ograniczeń w dostępnie do gazu ziemnego. Trzeba jednak pamiętać

Energia odnawialna

Zadbaj o domowe
ciepło – wybierz
kocioł Vaillant

o tym, że oznacza to gruntowną przebudowę instalacji, wymagającą również prac projektowych
w zakresie instalacji gazowej. Poza tym dostępność zbiorników, osprzętu i usług również może
być niewystarczająca w stosunku do możliwego
wzrostu popytu na tego typu rozwiązania.
Wykorzystanie innego źródła ciepła –
zastąpienie/rozbudowa kotłowni
o instalację pomp ciepła
Już na początku roku 2022 wielu przedsiębiorców postanowiło pilnie zastosować pompy ciepła
w miejsce kotłowni gazowej lub jako jej uzupełnienie. Przy obecnych relacjach cen gazu i energii elektrycznej może to oznaczać wyraźny spadek kosztów eksploatacji, ale niestety nikt nie jest
w stanie określić, jakie będą proporcje cen głównych nośników energii w kolejnych latach. Decydując się na zastosowanie pomp ciepła, należy
przede wszystkim położyć nacisk na uzyskanie
możliwie wysokiej efektywności systemu. Zastosowanie pomp ciepła bez ograniczenia temperatury zasilania instalacji, np. do maksymalnie 55°C
lub niższej wartości, nie pozwala uzyskać wysokiej efektywności i znacznego spadku kosztów
eksploatacji. W związku z tym w trakcie projektowania instalacji z pompą ciepła powinno się
jednocześnie dążyć do zmiany parametrów pracy instalacji, poprzez ewentualną wymianę nagrzewnic powietrza czy innego rodzaju odbiorników ciepła technologicznego, np. wymiennika
w instalacji basenowej. Pozostawienie, np. jednego odbiornika o wymaganej wysokiej temperaturze zasilania może zniweczyć zamierzenia inwestora i uniemożliwić redukcję kosztów
eksploatacji. Opcjonalnie, podobnie jak w przypadku kaskady kotłów, można rozważyć zasilanie części nisko- i wysokotemperaturowej instalacji z osobnych pomp ciepła.

Kotły kondensacyjne Vaillant
Koszty ogrzewania mniejsze nawet o 30%
Jakość i niezawodność
Gwarancja nawet do 5 lat

rekl ama

z wykorzystaniem ciepła odpadowego spalin.
Pozwala to również uniknąć intensywnego przepływu powietrza przez pomieszczenie kotłowni
i związanych z tym strat ciepła.

Chłodzenie

Więcej informacji na www.vaillant.pl
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Regulacja pogodowa
W budynkach jednorodzinnych często również
nie wykorzystujemy w pełni możliwości kotłów
kondensacyjnych. Zdarza się, że kocioł jest wyposażony wyłącznie w prosty termostat pokojowy. Z tego powodu kocioł pracuje w krótkich cyklach z wysoką temperaturą i mocą. Oznacza to
niepotrzebny spadek sprawności. W tym kontekście warto zasięgnąć rady doświadczonego serwisanta w zakresie montażu czy wykorzystania
możliwości, często wbudowanej w kotle, automatyki pogodowej. Dzięki temu kocioł będzie pracował z niższą temperaturą i mocą, co pozwoli
osiągnąć wyższą efektywność.
Redukcja temperatury w pomieszczeniach,
wykorzystanie możliwości sterowników
Już od jakiegoś czasu jesteśmy namawiani
do redukcji temperatury w pomieszczeniach.
Z pewnością nie każdy z nas się na to zdecyduje.
W każdym bądź razie warto wiedzieć, iż redukcja temperatury utrzymywanej w budynku o 1°C
może oznaczać spadek rocznego zużycia gazu
o około 6-7%.
Dodatkowo, w szczególności w budynkach o niższej bezwładności, np. szkieletowych warto korzystać z możliwości, jakie daje automatyka wielu
kotłowni. Pozwala ona na różnicowanie temperatury w pomieszczeniach w wybranych godzinach. Warto obniżyć zadaną temperaturę w czasie nieobecności w budynku.
Pomóżmy oszczędzać z głową
W wielu domach występują jeszcze kotły gazowe
z otwartą komorą spalania. W kontekście wzrostu cen gazu i chęci ograniczenia jego zużycia

warto zwrócić uwagę użytkownikom również
na względy bezpieczeństwa. Część użytkowników nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny
jest niezakłócony dopływ powietrza do kotła.
W trakcie mrozów zaklejają kratkę nawiewną licząc na to, że kocioł będzie pracował bezpiecznie, ponieważ „kubatura pomieszczenia jest
duża”. Niestety takie działanie oznacza ograniczenie dopływu powietrza do spalania gazu,
powstawanie tlenku węgla i przedostawanie
się go do pomieszczenia, co stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.
Równie niebezpieczne może być wieloletnie zaniedbanie przeprowadzania przeglądu technicznego kotła. Powoduje to, w wielu przypadkach,
drastyczne zanieczyszczenie wymiennika ciepła
w kotle. Niedrożność wymiennika ciepła może
finalnie doprowadzić do wypływu spalin poza
obudowę urządzenia. Co gorsza, pracy kotła nie
przerwie wówczas czujnik ciągu ponieważ spaliny omijają obudowę kotła i czujnik. Finalnie dla
ograniczenia kosztów eksploatacji i zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa wskazana byłaby wymiana starego kotła atmosferycznego na kondensacyjny.

Czasu do sezonu grzewczego pozostało niewiele. Trudno będzie dokonać
znacznych zmian w obrębie budynku czy instalacji. Z pewnością warto
przeanalizować możliwości wdrożenia choćby niewielkich zmian w sposobie eksploatacji instalacji oraz zadbać
o dobry stan techniczny kotła wykonując przegląd techniczny. W dłuższej
perspektywie warto przeanalizować
możliwości redukcji potrzeb energetycznych budynku.

rekl ama

Możliwości redukcji kosztów
eksploatacji kotła gazowego
w domowej instalacji grzewczej
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Kotły ze zintegrowanymi zasobnikami
ciepłej wody marki Bosch
E dmund S ł up e k

Podczas wyboru urządzenia grzewczego jednym z najważniejszych kryteriów, jakim kierują się użytkownicy
mieszkań oraz domów, jest komfort użytkowania ciepłej wody. W przypadku podwyższonych wymagań
odnośnie komfortu ciepłej wody znakomitym rozwiązaniem są kotły kondensacyjne ze zintegrowanym
zasobnikiem Bosch Condens 5700iWT i Condens 5300iWT (wiszące) lub Condens 5300iWM (stojące).
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Warstwowe lub z wężownicą
Condens GC5700iWT 24/42S oraz Condens
GC5300iWM 24/100S wyposażono w zasobniki warstwowe zapewniające maksymalną
wydajność ciepłej wody, odpowiednio niemal:
21 l/min lub 23 l/min.
Natomiast Condens GC5300iWT 24/48 oraz Condens GC5300iWM 24/120 wyposażone są w zasobniki z wężownicą grzewczą, co zapewnia wysoką żywotność w przypadku wody wodociągowej
o podwyższonej twardości.
Wysoka wydajność ciepłej wody kotłów ze zintegrowanymi zasobnikami marki Bosch to również
efekt dwóch zakresów modulacji mocy.
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Condens 5300i WT
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Condens 5300i WM

Zapewniają one optymalne dopasowanie pracy
urządzenia na cele ogrzewania i ciepłej wody. Każdy
z wymienionych wyżej modeli osiąga moc maksymalną na cele ciepłej wody podwyższoną do 30 kW.
O szerokich zastosowaniach
Szerokie zakresy modulacji i wbudowana automatyka pogodowa dodatkowo zapewniają
oszczędną pracę kotłów zarówno w budynkach
słabo ocieplonych, jak i w nowych budynkach
o niewielkich stratach ciepła.

Kompaktowa budowa kotłów umożliwia szerokie możliwości zastosowań. Połączenie kotła
i podgrzewacza w urządzeniu wiszącym lub stojącym, pozwala zaoszczędzić powierzchnię potrzebną do ich montażu.
Maksymalna ilość elementów instalacji hydraulicznych ukryta pod estetyczną obudową, niewidoczna dla użytkownika oraz atrakcyjny design
sprawiają, że kotły Condens marki Bosch mogą
być montowane nie tylko w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, ale również w pomieszczeniach mieszkalnych.
Wiszące kotły kondensacyjne Condens 5700i WT
oraz Condens 5300i WT mają zintegrowane zasobniki ciepłej wody wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje najwyższą higienę przygotowania ciepłej wody i ich wysoką żywotność.
Wszystkie modele kotłów zostały wyposażone
w panele sterowania z czytelnymi wyświetlaczami LCD oraz z siedmioma przyciskami umożliwiającymi bezpośredni i intuicyjny dostęp do
podstawowych ustawień i informacji. W kotłach
Condens 5700i WT jest to kolorowy wyświetlacz
tekstowo-graficzny.
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Condens 5700i WT

Mobilnie lub stacjonarnie
Wbudowana automatyka kotłów zapewnia współpracę z opcjonalnymi mobilnymi i stacjonarnymi
systemami zarządzania, umożliwiając ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Bosch oferuje do wyboru różne opcje systemów sterowania modulujących pracą kotła
oraz obsługujących od jednego do ośmiu obiegów grzewczych lub od jednej do 19 stref grzewczych, inteligentne systemy umożliwiające mobilne zarządzanie za pomocą smartfona lub tabletu
z aplikacją EasyControl lub EasyRemote oraz tradycyjne, stacjonarne systemy sterowania pogodowego i pokojowego.
Dzięki wbudowanym portom umożliwiającym
montaż w kotle modułu Control-Key oba urządzenia mogą opcjonalne komunikować się bezprzewodowo z regulatorem EasyControl CT200,
co pozwala uniknąć prac instalacyjnych i budowlanych związanych z montażem instalacji elektrycznej między kotłem a regulatorem – ważne
zwłaszcza w przypadku modernizacji.
Wszystko to sprawia, że kotły kondensacyjne
Condens marki Bosch to znakomite rozwiązania

zarówno do modernizowanych, jak i nowych
obiektów. Gazowe wiszące i stojące kotły kondensacyjne Condens, to wysokiej jakości rozwiązania, które zapewniają ogrzewanie i ciepłą
wodę wygodnie i bez wysiłku.

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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Koty kondensacyjne IsoFast i IsoTwin Condens
Rozwiązania na miarę potrzeb
Seria wiszących kotłów kondensacyjnych Saunier Duval z zasobnikiem
to doskonały wybór dla najbardziej wymagających rodzin, ceniących
wygodę i funkcjonalność w zakresie ogrzewania i ciepłej wody.
Technologia IsoDyn3
Funkcja inteligentnego ładowania zasobnika IsoDyn3 pozwala na oszczędność energii, ponieważ:
• nie ma ponownego ładowania zasobnika, w mo-

mencie gdy ciepła woda nie jest potrzebna (automatyczne wykrywanie pory nocnej),
• zasobnik jest ładowany małą mocą w celu optymalizacji sprawności kotła,
• kocioł jest włączany tylko wtedy, gdy zasobnik/
zasobniki są napełnione zimną wodą (zmniejszenie liczby cykli włączania/wyłączania).
System IsoDyn3 opatentowany przez Saunier Duval łączy komfort błyskawicznego dostępu do ciepłej wody i funkcję gromadzenia jej zapasu. Jeden
lub dwa zintegrowane zasobniki z ładowaniem warstwowym gwarantują znaczną ilość ciepłej wody
i doskonałą stabilność jej temperatury. Zastosowanie czujnika przepływu c.w.u. pozwala na monitorowanie ilości pobieranej wody i zarządzanie procesem ładowania zasobnika. Małe lub krótkotrwałe
pobory są realizowane bez uruchamiania kotła.
Kocioł włączany jest, gdy:
• pobór > 10 l/min przez 30 s,
• lub pobrana ilość wody > 10 l,
• lub pobór > 12 l/min (w przypadku jednoczesnych poborów).
Jedne z głównych zalet systemu IsoDyn3 to wysoki komfort ciepłej wody oraz krótki czas jej
ponownego podgrzania. Wystarczy około 10
min, aby móc pobrać nawet 210 l ciepłej wody

Wszystkie przyłącza znajdują się na dole kotła

IsoFast i IsoTwin Condens wyposażono w autoadaptacyjną automatykę gazową FlameFit
sterującą składem mieszanki gazowo-powietrznej w oparciu o prąd jonizacji. Technologia FlameFit kontrolująca i optymalizująca proces spalania gazu w sposób ciągły gwarantuje głębszą modulację, wyższą sprawność, mniejsze zużycie gazu i niższe emisje.
Duży zakres modulacji sprawia, że instalacja pracuje zawsze z najniższym możliwym
poborem mocy. Teraz już od 2,5 lub 3,5 kW – zależnie od modelu.
Jeżeli potrzeba większej ilości ciepłej wody, niż może zapewnić zwykły kocioł dwufunkcyjny, to rozwiązaniem są właśnie nowe, wiszące kotły kondensacyjne IsoFast lub IsoTwin. Są one wyposażone w jeden lub dwa ładowane warstwowo zasobniki o pojemności
21 l, które gwarantują stały, błyskawiczny dostęp do ciepłej wody użytkowej, nawet
przy dużych lub jednoczesnych poborach. Kotły te zajmują znacznie mniej miejsca niż
kotły jednofunkcyjne z osobnym zasobnikiem, gdyż wszystkie podzespoły umieszczone są w jednej obudowie. Jednocześnie montaż kotłów jest szybki i łatwy.
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bez zmieszania, wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, adaptacyjną
krzywą grzewczą, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji oraz
sterowanie kaskadami do 7 kotłów grzewczych.
Regulator przeznaczony jest do współpracy
z kotłami Saunier Duval wyposażonymi w złącze
eBUS. Możliwość rozbudowy o dodatkowe strefy
grzewcze po zastosowaniu jednego z modułów
rozszerzających: RED-3 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 2 obiegów ), RED-5 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 3 obiegów).
MiSet SRT 380 oraz SRT 380F (wersje przewodowa i radiowa) to regulator o podobnym wyglądzie i sposobie obsługi, jak w przypadku MiPro
Sense. To regulator pokojowy, z programatorem
tygodniowym, dla jednego obiegu grzewczego,
bez możliwości rozszerzenia. Po doposażeniu w
czujnik temperatury zewnętrznej regulator MiSet
realizuje regulację pogodową.
MiPro Sense to nowy uproszczony design i intuicyjna obsługa

o temperaturze 40oC. Aby mieć znowu dostęp
do tak dużej ilości c.w.u., wystarczy około 5 min
na regenerację zapasu. Dla porównania, kocioł
o mocy 25 kW z zasobnikiem zewnętrznym o pojemności 150 l podgrzewa wodę przez ponad
30 min. W ten sposób system IsoDyn3 gwarantuje stały komfortowy dostęp do ciepłej wody.
Unikalna i opatentowana przez Saunier Duval
technologia zapewniająca wyjątkowy dla kotła
wiszącego komfort ciepłej wody użytkowej, teraz wzbogacona jest o funkcję inteligentnego ładowania zasobnika - Smart Tank Loading.
Inteligentne ładowanie zasobnika polega na
uczeniu się nawyków użytkownika:
• pomiar natężenia przepływu wszystkich pobo-
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rów i obliczanie objętości poborów co 15 min,
• obliczana jest średnia dla każdego z 7 dni tygodnia,
• oprogramowanie dostosowuje warunek uruchomienia kotła zgodnie z tą średnią wartością.
Sterowanie zaprojektowane
z myślą o komforcie
Wraz z kotłami IsoFast oraz IsoTwin Condens marka Saunier Duval wprowadziła również nową serię regulatorów, które wyglądem są dopasowane do designu nowych kotłów.
MiPro Sense SENSE SRC 720 oraz SRC 720F (wersja przewodowa i radiowa) to pogodowy regulator systemowy dla jednego obiegu grzewczego

Cechy charakterystyczne nowych regulatorów :
• 3,5-calowy wyświetlacz monochromatyczny
z 6 podświetlonymi elementami dotykowymi,
• jedna koncepcja obsługi dla interfejsu kotła
i regulatora,
• łatwe programowanie dzięki Asystentowi personalizacji,
• łatwy montaż odbiornika regulatora radiowego (pod kotłem).

Obejrzyj Film o IsoTwin Condens

Intuicyjny i wygodny interfejs użytkownika, spójny
z nowymi regulatorami

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
Infolinia:
z telefonów stacjonarnych 801 80 66 66
z telefonów komórkowych 22 323 01 75
www.saunierduval.pl
info@saunierduval.pl
rekl ama
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Nadeszła ERA X – nowa odsłona kotłów
kondensacyjnych marki Beretta
Gr a ż y n a Be n t kows k a

ERA X oznacza zastosowanie w kotłach marki Beretta zupełnie nowych
wymienników kondensacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 L.
Nowa era początkowo zasłynęła z kotłów Mynute X. Następnie do oferty
trafiły nowe modele Exclusive X oraz Ciao X, a w lipcu tego roku pojawiła się
kolejna nowa gama kotłów z serii – MySMART X. Kotły Exclusive X, Ciao X
oraz MySMART X powstały z myślą o lepszym jutrze, dla osób poszukujących
ekologicznych rozwiązań. Nowe urządzenia mogą przetwarzać mieszaninę
gazu i wodoru do maks. 20% – „zielonego” gazu, który będzie realnym
ekologicznym punktem zwrotnym w nadchodzących latach, zgodnie
z celami zrównoważonego rozwoju środowiska i procesem dekarbonizacji,
do osiągnięcia których dąży w swoich działaniach Unia Europejska.
Serie kotłów X dostępne zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej świetnie sprawdzą się
nie tylko w nowej, ale również modernizowanej
instalacji za sprawą wysokiej odporności nowego wymiennika na korozyjne działanie kondensatu i ograniczeniu do minimum możliwości powstawania tlenków oraz innych negatywnych
zjawisk elektrochemicznych. Z kolei jego kształt
geometryczny z pojedynczą rurą zapewnia stały
przepływ we wszystkich sekcjach wymiennika.
Dostęp od frontu kotła ułatwia okresowe czynności konserwacyjne, czyszczenie komory spalania, a także przynosi korzyści związane z montażem urządzenia, które może być zaaranżowane
niemal w każdej przestrzeni.

Kotły oferują bardzo szeroki zakres modulacji
(Mynute X do 1:7, Exclusive X, Ciao X i MySMART X
– do 1:8) i modulowaną pompę cyrkulacyjną
o niskim zużyciu energii (EEI ≤ 0,20). Ponadto kotły
Exclusive X oraz Mynute X mają aprobatę C10
(3CEp) dzięki standardowo zamontowanym we
wszystkich modelach zaworom zwrotnym, co
czyni je „gotowymi do montażu” w instalacjach
ze zbiorczymi przewodami kominowymi pod ciśnieniem. Zawór antyzwrotny jest elementem,
który umożliwia przepływ spalin przez przewód
kominowy wyłącznie w jednym kierunku, od palnika do wylotu spalin. Jego zadaniem jest zapobiegnięcie powrotowi spalin do komory spalania,
aby każdy kocioł mógł pracował bez zakłóceń.
Kocioł Mynute X, Exclusive X
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Kotły X w skrócie

Pozostałe ważne cechy i funkcje kotłów
Exclusive X, Mynute X, Ciao X oraz MySMART X:
• funkcja podgrzewu c.w.u.,
• niska emisja zanieczyszczeń: klasa 6 (EN 15502),
• elastyczność instalacji,
• łatwe podłączenie komina dzięki systemowi click-fit
bez potrzeby stosowania dodatkowego kołnierza,
• wbudowany moduł regulacji pogodowej (sonda
zewnętrzna dostępna jako akcesorium dodatkowe),
• stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego
IPX5D,
• możliwość podłączenia zasobnika c.w.u.
(do modeli jednofunkcyjnych),
• możliwość zarządzania dwoma obiegami
grzewczymi.
Na montaż kotłów z serii X można otrzymać dotację,
urządzenia te bowiem biorą udział w programie Czyste Powietrze. Dzięki temu programowi można otrzymać dofinansowanie również na nowe pompy powietrze-woda HYDRO UNIT M marki Beretta.

Panel sterowania
Mynute X, MySMART X

Kocioł Ciao X

Panel sterowania
Ciao X

Kotły Mynute X, Ciao X oraz MySMART X mogą pracować na każdy rodzaj gazu (G20, G2.350, G27,
LPG), natomiast kotły Exclusive X na gaz G20 oraz
LPG. Warto jednak podkreślić, że te ostatnie nie
wymagają stosowania zestawów przezbrojeniowych, a w przypadku pracy kotła na gaz LPG – wystarczy odpowiednia nastawa parametrów na panelu sterowania kotła. System Aktywnej Kontroli
Spalania w kotle Exclusive X, zaprojektowany oraz
opracowany przez markę Beretta, zapewnia funkcjonalność, wydajność i niski poziom emisji w każdych warunkach. Zaawansowany, inteligentny system sterowania zapewnia samoregulację spalania,
dzięki czemu nie ma potrzeby wstępnej kalibracji.
Jednym z wyróżniających się i innowacyjnych
elementów linii kotłów z serii X jest panel sterowania. Podświetlany wyświetlacz LCD komunikuje się z użytkownikiem/instalatorem za pomocą intuicyjnych ikon, w Exclusive X również
za pomocą tekstu w języku polskim. Kolorowy
wyświetlacz oraz możliwość programowania godzinowego to cechy innowacyjnego panelu sterowania, w który wyposażony są modele z serii

Kocioł MySMART X

Panel sterowania
Exclusive X

Exclusive X. Dzięki przyciskom możliwe jest przeglądanie funkcji w prosty i intuicyjny sposób oraz
można uzyskać dostęp do ustawień oraz parametrów kotła i instalacji. Modele Ciao X wyróżnia
dotykowy panel sterowania, łączący innowacyjny design z użytecznymi funkcjami. Każdy dotyk
aktywuje sygnał dźwiękowy, który stanowi potwierdzenie wykonania funkcji.
Podłączając do omawianych urządzeń, dedykowany programator Hi, Comfort Wi-Fi (na wyposażeniu kotłów MySMART X) w trybie komunikacji
cyfrowej (OT), możliwe jest zdalne sterowanie kotłem, a także całym systemem za pomocą inteligentnej aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie (wymagany jest jedynie dostęp do Internetu).
Ze względu na wysoką jakość komponentów użytych do produkcji kotłów, RUG Riello Urządzenia
Grzewcze S.A. oferuje 5-letnią gwarancję. Rejestrując kocioł poprzez stronę internetową, użytkownicy są automatycznie informowani o planowanych przeglądach, a w przypadku utraty karty
gwarancyjnej wszystkie dane dotyczące obsługi
kotła są w bazie danych producenta.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl

rekl ama

Takie zalety, jak wysoka wydajność, elastyczność instalacji, niskie zużycie gazu, szeroki zakres modulacji,
przyjazny panel sterowania, możliwość zdalnego sterowania – atuty kotłów z serii X sprawiają, że stanowią
one bardzo dobry wybór do zastosowania w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Na korzyść kotłów
Mynute X, Ciao X oraz MySMART X przemawia fakt, że
są certyfikowane na każdy rodzaj gazu, z kolei Exclusive jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz panelu
sterowania, w system ACC, zapewniający samoregulację spalania, dzięki czemu nie ma potrzeby wstępnej
kalibracji i nie ma potrzeby stosowania zestawu przezbrojeniowego na gaz LPG. Ciao X natomiast docenimy za przyjazny dotykowy panel sterowania i kompaktowość. Ponadto marka Beretta wprowadzając
kotły Exclusive X, Ciao X oraz MySMART X, zadbała
o przyszłe pokolenia, projektując urządzenia do pracy
z mieszaniną gazu i wodoru (maks. do 20%).
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Buderus Logamax plus GB172iT
– komfortowo dopasowane

Zawsze wysoki komfort użytkowania

E dmund S ł up e k

Gazowe centrale kondensacyjne
Logamax plus GB172iT to efektowne
połączenie gazowego kotła kondensacyjnego
z podgrzewaczem pojemnościowym
ciepłej wody użytkowej.
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Komfortowa wydajność ciepłej wody (do 22,9 l/min),
znacznie większa niż w przypadku urządzeń dwufunkcyjnych przepływowych i szybkie ładowanie
podgrzewacza to m.in. efekt zastosowanej w Logamax plus GB172iT funkcji Booster, zwiększającej moc grzewczą na cele ciepłej wody do 30 kW.
Intuicyjny panel sterowania, łatwy odczyt parametrów na czytelnym wyświetlaczu LCD, autodiagnostyka pozwalająca na łatwe zdiagnozowanie
ewentualnych nieprawidłowości, podgrzewacz
warstwowy lub z wężownicą zabezpieczony termoglazurą Buderus DUOCLEAN puls, zapewniają wysoki poziom higieny oraz długoletnią, komfortową i bezpieczną pracę.
Bezprzewodowe sterowanie
i monitorowanie
Oprócz wbudowanej automatyki, w zależności od
potrzeb użytkowników Logamax plus GB172iT są
gotowe do współpracy z opcjonalnymi systemami
sterowania bezprzewodowego lub przewodowego
(system EMS Plus z pełną płynną modulacją mocy).
Dodatkowo mają wbudowany port do montażu
modułu MX200 do komunikacji bezprzewodowej z regulatorem Logamatic TC100.
Mobilne sterowanie i monitorowanie za pomocą smartfona lub tabletu w zależności od zastosowanego systemu regulacji umożliwiają aplikacje MyMode lub MyDevice.
Profesjonalnie dopasowane
do potrzeb
Konstruktorzy central grzewczych Logamax plus
GB172iT zadbali o ich dopasowanie do oczekiwań klientów pod względem instalacyjnym i eksploatacyjnym.
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Nowoczesny wygląd

zintegrowany port modułu radiowego do bezprzewodowej komunikacji
z regulatorem Logamatic TC100

modulacja do 1:10
– energooszczędna praca dzięki optymalnemu dostosowania mocy
do zapotrzebowania.
dzielona pokrywa urządzenia zapewniająca wygodę konserwacji.

Projektanci Logamax plus GB172iT zadbali również o ich estetyczny i nowoczesny wygląd. Dzięki
połączeniu kotła i podgrzewacza w jednym urządzeniu wszystkie elementy i połączenia między
kotłem a zasobnikiem są osłonięte elegancką
obudową i niewidoczne dla użytkownika.
Inteligentny system szybkiego montażu

kompletne wyposażenie z 12-litrowym naczyniem wzbiorczym c.o.

inteligentny system szybkiego montażu zapewniający łatwą instalację
i konserwację.

elastyczność w zakresie cieplnej wody dzięki różnym zbiornikom
c.w.u. w zależności od potrzeb.

Ilość miejsca, którą trzeba przeznaczyć na montaż Logamax plus GB172iT, jest mniejsza niż
w przypadku tradycyjnego układu kocioł plus
dodatkowy zasobnik wolnostojący.
Natomiast dopasowana do potrzeb, wydajna
i ekonomiczna praca Logamax plus GB172iT oraz
minimalizacja zużycia gazu to między innymi efekt

zastosowania dwóch niezależnych szerokich zakresów modulacji dla celów ogrzewania i ciepłej
wody oraz wysokiej efektywności energetycznej.
Dla celów ogrzewania urządzenia mają klasę A
i efektywność 93%, z możliwością podwyższenia do 98% i klasy A+ przy zastosowaniu opcjonalnego systemu sterowania.

Systemy grzewcze
przyszłości.

Prefabrykowane elementy montażowe dostarczane w komplecie z urządzeniem sprawiają,
że montaż Logamax plus GB172iT jest znacznie szybszy i łatwiejszy w porównaniu z montażem tradycyjnego kotła wiszącego i dodatkowego wolnostojącego podgrzewacza ciepłej wody.
W zależności od potrzeb dostępne są również dodatkowe zestawy montażowe umożliwiające łatwe podłączenie instalacji hydraulicznych do centrali grzewczej z prawej lub lewej strony lub od góry.
Oprócz dostarczanego wraz z Logamax plus
GB172iT naczynia wzbiorczego c.o. o pojemności 12 litrów, pod jego obudową można również
zainstalować jeszcze dwa dodatkowe naczynia
wzbiorcze: do c.o. 17 litrów i do c.w.u. 8 litrów,
dostępne w zestawach z elementami montażowymi jako osprzęt dodatkowy.
W celu zapewnienia wygodnego transportu centrale grzewcze Logamax plus GB172iT dostarczane są w trzech opakowaniach zawierających:
kocioł, podgrzewacz i obudowy.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl
www.buderus.pl

rekl ama

pompa o wysokiej sprawności z regulacją prędkości obrotowej
zapewnia wysoką efektywność energetyczną i pozwala znacznie
obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej.
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Kotły kondensacyjne Vaillant
— sprawdzona technologia
… i niedościgniona wydajność
W opracowaniu swoich produktów Vaillant stara się uwzględniać potrzeby
szczególnie tych klientów, którzy chcieliby łączyć oszczędne korzystanie
z zasobów naturalnych z wysokim komfortem użytkowania. W gazowych
kotłach kondensacyjnych Vaillant zastosowano najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne. Sprawdzona wysoka jakość przekłada się na
wysoką trwałość, a innowacyjne funkcje zwiększają efektywność.

Kocioł ecoTEC plus VCI ma zbiornik c.w.u. o pojemności 20 litrów na plecach, dlatego jego
głębokość jest większa

Kotły ecoTEC plus
Nowa odsłona ecoTEC plus to nowoczesna konstrukcja, modny design i duża różnorodność
wersji: jednofunkcyjne (ecoTEC plus VC), dwufunkcyjne (ecoTEC plus VCW) oraz z wbudowanym zasobnikiem (ecoTEC plus VCI) są dostępne
w wielu wariantach mocy, żeby zapewnić odpowiednie dopasowanie do potrzeb użytkowników.
Inteligentna funkcja IoniDetect samoczynnie dostosowuje pracę kotła do zmian rodzaju i jakości gazu. Dzięki tej technologii nie trzeba obawiać się różnic w jakości dostarczanego gazu
oraz konieczności zmiany nastaw do efektywnego spalania przy wahaniach jakości gazu.
IoniDetect pozwala na stałą jakość pracy kotła, co oznacza optymalizację zużycia energii.

IoniDetect to optymalizacja procesu spalania.
Adaptacyjna automatyka gazowa dostosuje mieszaninę gazowo-powietrzną do jakości gazu.
Nowoczesna struktura i koncepcja obsługi interfejsu kotła ecoTEC plus oraz elementy sterowania przyspieszają montaż i eksploatację
urządzenia. Czytelne menu, intuicyjny asystent
instalacji i komunikaty tekstowe w j. polskim
ułatwiają nawigację.
Kolejna zaleta to niewielkie rozmiary ecoTEC plus
– 72 cm wysokości i 44 cm szerokości oraz głębokości: od 34 cm do 41 cm.
Dzięki ecoTEC plus VCI można uzyskać jeszcze
więcej ciepłej wody użytkowej. Jest to sprawdzony system do łatwego montażu na ścianie,
w dowolnym miejscu — zajmuje zaledwie 0,3 m2.
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Przejdź Więcej o ecoTEC exclusive

Kocioł ecoTEC exclusive wyposażono w dotykowy
wyświetlacz nowej technologii

Dzięki zamontowanemu pod kotłem ecoTEC niewielkiemu
modułowi sensoNET można sterować jego pracą także
z dowolnego miejsca na świecie

Przejdź Więcej o ecoTEC plus

Dwa zasobniki ze stali nierdzewnej o łącznej
pojemności 10 l zapewniają dostateczną ilość ciepłej wody użytkowej w czasie krótszym niż 5 sek.
przy równoczesnym poborze. Natomiast ponowne załadowanie zasobników zajmuje zaledwie ok.
5 min. Co najważniejsze: przy niewielkim poborze
c.w.u. kocioł się nie uruchamia, gdyż ilość wody
w zasobnikach jest wystarczająca. Kocioł ecoTEC
plus wyposażony w nowoczesną pompę o wysokiej efektywności i magistralę komunikacyjną
LIN Bus o głębszym poziomie informacji diagnostycznych przez nowoczesny interfejs.
Kotły ecoTEC plus VCW mają duży, 19-płytowy
wymiennik, funkcję „ciepły start” oraz system
Aqua Comfort Plus, umożliwiający wygodne korzystanie z ciepłej wody nawet w kilku miejscach
jednocześnie. Kotły te mają klasę efektywności
energetycznej A+ (z regulatorem pogodowym
klasy VI) – przy ogrzewaniu domu i A – przy podgrzewaniu wody.

720×440×348 mm, a także płaska czołowa płyta,
w której umieszczony jest nowoczesny dotykowy panel obsługowy.
Unikalna własność ecoTEC exclusive to Asystent
Równoważenia Hydraulicznego, czyli specjalny tryb pracy kotła, w którym uruchamiana jest
tylko pompa. Z pomocą czytnika przepływu ALPHA Reader i dedykowanej aplikacji Grundfos
GO Balance, tryb ten pozwala na szybkie i łatwe
wyregulowanie przepływu czynnika grzewczego
w instalacji. Żadne z pomieszczeń w domu nie
jest niedogrzane ani przegrzane. Energia jest
wykorzystana najbardziej wydajnie, co niesie ze
sobą kolejne oszczędności.
Wybór kotła ecoTEC exclusive to pewna inwestycja w ekologiczne ogrzewanie. Jest on wyróżniony etykietą Green iQ, którą oznaczamy najwyższej
klasy produkty działające w ekologicznej technologii. Wszystkie znacznie ograniczają emisję
i istotnie przyczyniają się do ochrony środowiska.

Kotły ecoTEC exclusive
Dostępne są w wersji jednofunkcyjnej solo i w pakietach z zasobnikami c.w.u. oraz w wersji dwufunkcyjnej. Także w kotłach ecoTEC exclusive zastosowano technologię IoniDetect.
Kotły te mają bardzo szeroki zakres modulacji
palnika i łatwo dostosowują swoją moc do zapotrzebowania na ciepło w danej chwili. Zastosowany wymiennik ciepła ExtraCondense oferuje o
10% wyższą sprawność przy wytwarzaniu c.w.u.
w porównaniu z konwencjonalnymi kotłami dwufunkcyjnymi. Oznacza to też 10% oszczędności
energii dla użytkowników.
Kotły ecoTEC exclusive wyróżnia nowoczesne wzornictwo i kompaktowe rozmiary –

Główne zalety ecoTEC exclusive:
• niezawodny i trwały — solidne komponenty,
produkcja w europejskich fabrykach,
• szeroki zakres modulacji (do 1:10),
• wysoka sprawność  pracy systemu oraz
oszczędność energii,
• zawsze optymalny proces spalania gazu dzięki
systemowi IoniDetect,
• najwyższa możliwa niezawodność pracy w trakcie eksploatacji,
• szybka i wygodna obsługa: nowoczesny regulator oraz aplikacja,
• plug&play — łatwe podłączenie do Internetu,
• nowy interfejs — wygodny monitoring funkcji
grzania i pracy kotła,
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• nagrodzony zieloną etykietą iQ za technologię 
przyszłości,
• przyjazny dla środowiska — wysoki udział
materiałów nadających się do recyklingu,
• nowa, płaska obudowa oraz kompaktowe wymiary urządzenia.
Sterowanie systemowe
Sterowanie nowym systemem grzewczym z urządzeniami Vaillant z dowolnej odległości wymaga
niewielkich przygotowań. Niemal bez nakładów
na montaż i bez wiedzy specjalistycznej można
połączyć nowy kocioł z modułem internetowym
sensoNET i aplikacją sensoAPP, aby sterować instalacją spoza domu.
Do kotłów kondensacyjnych Vaillant proponuje także nowe regulatory sensoCOMFORT i sensoHOME. Czytelny i intuicyjny układ sterowania
instalacją ogrzewania z dowolnego miejsca to
nowy regulator systemowy sensoCOMFORT VRC
720 z modułem internetowym sensoNET VR 921.
Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp
do wszystkich głównych funkcji sterujących
przez aplikację sensoAPP — nawet spoza domu.
Korzyścią jest fakt, iż ecoTEC plus, sensoCOMFORT i sensoAPP mają taką samą strukturę
i koncepcję sterowania.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

rekl ama
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Koncepcja Viessmann dla budynków wielorodzinnych
Programy finansowania sprzyjają nie tylko termomodernizacji
budynków wielorodzinnych, ale i wymianie starego źródła ogrzewania.
Specjalnie dla budynków wielorodzinnych, ale także komercyjnych czy
przemysłowych Viessmann proponuje rozwiązanie o nazwie Grzewcza
Centrala Gazowa lub kotłownie kontenerowe. Można je wykonać
bez problemów montażowych, a następnie zapewnić nowoczesne,
energooszczędne ogrzewanie budynku wielorodzinego.

Grzewcza Centrala Gazowa

Grzewcza Centrala Gazowa

Mobilna kotłownia kontenerowa

Grzewcza Centrala Gazowa (GCG) to gotowe urządzenie oparte o gazowe kotły kondensacyjne,
współpracujące z pompami ciepła, fotowoltaiką
i kolektorami słonecznymi, zapewniające także
wsparcie dla przygotowania c.w.u. Gotowy moduł, ważący do 5500 kg (po napełnieniu wodą),
montuje się jako kompletną kotłownię na dachu
płaskim, oszczędzając dzięki temu aż 10 m2, które
można wykorzystać na powierzchnię użytkową.
Eliminuje się także potrzebę wygospodarowania
pomieszczenia technicznego. Dzięki prefabrykacji uzyskuje się niższe koszty robocizny i krótszy

czas prac (montaż następuje za pomocą żurawia).
GCG sprawdzi się także jako rozwiązanie przyszłościowe. Unijna strategia dekarbonizacji zakłada
zastosowanie rozwiązań hybrydowych łączących
kotły gazowe z innymi rodzajami ogrzewania, zatem GCG współpracująca z pompami ciepła stanowi właśnie takie rozwiązanie. Niska emisyjność
i energooszczędność kotłów wchodzących w skład
kotłowni zapewniają jej zgodność z przepisami,
a także wymaganiami programów dotacyjnych.
GCG stanowi kompletną kotłownię z kaskadą
2 lub 3 kotłów Vitodens 200-W. Wymiary całego
modułu wynoszą 4280 mm (długość) x 2280 mm
(szerokość) x 2550 mm (wysokość).
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Wynajmij kotłownię kontenerową

Program Ciepłe mieszkanie

Wyposażenie podstawowe kotłowni GCG:
• obudowa wyposażona w drzwi, okno, szafki
przyłączne prądu i gazu,
• 2 lub 3 kotły Vitodens 200-W B2HA 60 kW lub 99 kW
(na życzenie także inne moce) z Vitotronic 100
HO1B w ilości zależnej od wybranego typu,
• pompa kotłowa VI PARA 25/1-11 dla każdego
kotła kaskady,
• zawór bezpieczeństwa dla każdego kotła kaskady,
• naczynie przeponowe dla każdego z kotłów,
• regulator Vitotronic 300-K MW2B (kaskadowy),
• sprzęgło hydrauliczne DN80,
• ogranicznik minimalnego ciśnienia wody,
• instalacja detekcji gazu (Gazex),
• kominy spalinowo-powietrzne dla każdego
z kotłów.

Podstawowe parametry kotłowni
kontenerowych:
• kompletna wodna kotłownia 930 kW (kocioł
Vitoplex 100 typ PV1 moc 310 kW, kocioł Vitoplex
100 typ PV1 moc 620 kW, 2x palnik olejowo-gazowy, stacja uzdatniania wody, zbiornik oleju 1000 l)
• kompletna wodna kotłownia 410 kW (kocioł Vitoplex 100 410 kW, palnik olejowy, stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N, 3x zbiornik oleju 1000 l)
• kompletna parowa kotłownia o wydajności pary
3,2 t/h (kocioł Vitomax 200-HS 3,2 t/h, palnik olejowo-gazowy, zbiornik zasilający V = 2,0 m3, stacja uzdatniania wody)
• kompletna parowa kotłownia 1,0 t/h (kocioł
Vitomax 200-HS 1,0 t/h, palnik olejowy, zbiornik
zasilający V = 1,0 m3, stacja uzdatniania wody,
zbiornik oleju 1500 l)

Przejdź Więcej o kotłowniach
kontenerowych Viessmann

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej:
0801 002345
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Zarówno Grzewcza Centrala Gazowe, jak i mobilne kotłownie kontenerowe Viessmann świetnie
wpisują się w nowy program dofinansowania do
termomodernizacji mieszkań dla właścicieli lokali
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na
program Ciepłe Mieszkanie, finansowany ze środków NFOŚiGW, przeznaczono 1,4 mld zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych
poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła
(tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Nabór do programu Ciepłe Mieszkanie skierowaPrzejdź Więcej o Programie
ny jest do gmin i ma potrwać do 31 grudnia 2022 r.
lub do wyczerpania środków. W pierwszej kolejności to bowiem gminy będą wnioskować o środki do
WFOŚiGW po wcześniejszym uzyskaniu odpowiednich deklaracji od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie, a następnie uruchamiać programy wsparcia dla mieszkańców.
Beneficjentami końcowymi programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Beneficjentem może zostać m.in. właściciel mieszkania lub kilku mieszkań, umieszczonych w jednej lub kilku lokalizacjach. Program Ciepłe Mieszkanie pozwoli wykonać remont instalacji grzewczej m.in. w grupie mieszkań zarządzanych przez jedną osobę.
Dofinansowanie na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych z programu Ciepłe Mieszkanie można uzyskać na:
· wymianę nieefektywnego indywidualnego ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne źródło ciepła: (kondensacyjne kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda i powietrze/powietrze)
· podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
· wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
· wentylację mechaniczną,
· wymianę okien i drzwi (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła).
Wysokość dofinansowania na termomodernizację w programie Ciepłe Mieszkanie zależy od
wysokości dochodu beneficjentów. Beneficjenci z dochodem do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na
najwyższą dotację w wysokości do 37,5 tys. zł na lokal (do 90% kosztów kwalifikowanych).
Dotacje będą mogły być jednak wyższe o 5%, jeśli lokal mieszkalny znajduje się w budynku
zlokalizowanym na terenie jednej z 322 gmin, określonych przez GIŚ jako najbardziej borykające się z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Viessmann, do współpracy zaprasza zakłady
przemysłowe, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, inwestorów instytucjonalnych, czyli zainteresowanych dostarczaniem specjalistycznych
rozwiązań parowych, energii cieplnej lub ciepłej
wody użytkowej do planowanych i realizowanych
inwestycji. Firma Viessmann oferuje trzy modele mobilnych kotłowni kontenerowych (1 kotłownia wodna, 2 kotłownie parowe) pod wynajem.
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Wilo pomaga obniżyć rachunki za energię
Nawet 80% oszczędności energii dzięki wymianie pomp na energooszczędne

Rozwiązania w zakresie oszczędności zużycia energii elektrycznej, a tym
samym ekologii są w dzisiejszych czasach szczególnie ważne. Ewolucja
pomp Wilo w kierunku energooszczędnych i wysokosprawnych rozwiązań
znajduje odzwierciedlenie w niższych kosztach za energię elektryczną.
W wyniku ostatnich wydarzeń politycznych na
świecie, dostawcy energii gwałtownie podnoszą
ceny. Ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej,
ponieważ na terenie Europy energia elektryczna
drożeje od lat – i niestety obecnie nie widać końca wzrostu cen tego surowca.
Pompy stanowią duży potencjał oszczędności zużycia energii elektrycznej przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych i biorąc pod uwagę łatwość
ich wymiany w krótkim czasie. Wilo jest liderem w zakresie technologii pompowych o wysokiej sprawności dla wielu obszarów zastosowania. Dzięki najnowszej technologii silników i wielu możliwościom
sterowania nasze produkty umożliwiają oszczędność energii elektrycznej do nawet 80% (w zależności od obszaru zastosowania) w porównaniu
z przestarzałymi pompami stałoobrotowymi.
Warto postawić na sprawność energetyczną i innowacyjność: zachęcamy do
wymiany przestarzałych, stałoobrotowych pomp i przyłączenia się do naszej
akcji „ecolution”!

Pompy Wilo – z korzyścią dla każdego
… dla Projektanta
Podczas projektowania większych obiektów budowlanych wybór właściwej armatury i elementów wykonawczych instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych ma kluczowe
znaczenie dla niezawodnego procesu realizacji
inwestycji i późniejszej eksploatacji. Uwzględniając innowacyjne produkty Wilo w projekcie
budowlanym, można już na wczesnym etapie
zapewnić energooszczędną i ekonomiczną eksploatację przyszłej nieruchomości. W zależności
od segmentu, pompy typu Wilo-Stratos MAXO,
Wilo-Helix 2.0-VE czy Wilo-Actun ZETOS zużywają tylko ułamek energii w porównaniu z konwencjonalnymi pompami stałoobrotowymi.
Za pomocą narzędzia doboru Wilo-Select 4 dostępnego online każdy projektant może w kilku
krokach sprawdzić, które z produktów Wilo są
odpowiednie dla projektowanego obiektu. Może

Obejrzyj Film ile można zaoszczędzić na wymianie pompy

również skorzystać z pomocy Inżynierów Wilo,
który udzieli niezbędnego doradztwa.
Wybierając rozwiązania Wilo, projektanci chronią środowisko, dbają o portfel przyszłych najemców i spokój inwestora. To wybór z korzyścią dla
wszystkich!
… dla Instalatora
Twój Klient jest zadowolony wtedy, gdy ogrzewanie działa niezawodnie, a rachunek za energię
elektryczną nie obciąża nadmiernie jego portfela. Ten drugi warunek może być obecnie trudny
do spełnienia, ponieważ ceny energii elektrycznej gwałtownie rosną. Dlatego właściciele domów
doceniają wszelkie porady dotyczące sposobów

oszczędzania energii. Warto wskazać Klientom,
że przejście na pompy o najwyższej sprawności
opłaca się w każdym indywidualnym przypadku.
Niewielka inwestycja – duży efekt dla portfela.
Przechodząc na pompy Wilo-Stratos PICO o wysokiej sprawności, pomagasz swoim Klientom
zaoszczędzić nawet 80% energii elektrycznej
w porównaniu z pompami stałoobrotowymi.
Potrzebujesz pomocy w analizie stanu pomp swoich klientów pod kątem ich proaktywnej wymiany?
Wilo służy natychmiastowym doradztwem przy
pomocy łatwej w użyciu aplikacji Doradca Wilo.
Wilo udostępnia też listę zamienników, prosto
jest więc dobrać odpowiedni typ bardziej wydajnej pompy, która może zastąpić starą pompę.

08/2022

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

Kalkulator oszczędności
Kalkulator oszczędności informuje o potencjale oszczędności na kosztach prądu i emisji CO2
przy zastosowaniu pompy o najwyższej sprawności Wilo w porównaniu ze starą nieregulowaną pompą grzewczą.
Po wprowadzeniu ogrzewanej powierzchni użytkowej lub wskazaniu poboru mocy starej
pompy nieregulowanej, obliczany jest potencjał oszczędności kosztów energii oraz możliwa
redukcja emisji CO2.
Miejscową taryfę prądową i roczną stopę inflacji można w prosty sposób ustawić za pomocą kółka wyboru. Przy kalkulacji potencjału oszczędności emisji CO2 stosowane są krajowe
wartości emisji CO2 na jeden kWh, np. w Niemczech 0,575 kg CO2/kWh.

Wilo-Stratos PICO pozwala zaoszczędzić do 6600 kWh energii w ciągu 15 lat oraz do 13 000 zł
w ciągu 15 lat. Profil obciążenia Blauer Engel (6000 godz./rok), cena energii elektrycznej:
1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat,
Wilo-Stratos PICO 25/0,5-6 w porównaniu z Wilo-Star-RS 25/70r

… dla Zarządcy obiektu
Wymiana pomp pozwala zaoszczędzić Użytkownikowi instalacji kilkanaście tysięcy złotych rocznie.
Niezawodność pracy dzięki skutecznemu,
a przede wszystkim wydajnemu zaopatrzeniu
w energię ma dla Użytkowników budynków kluczowe znaczenie. Instalacje grzewcze i klimatyzacyjne często kryją w sobie deficyty ekonomiczne, które w dłuższej perspektywie zwiększają
koszty eksploatacji nieruchomości.
Wymieniając pompy w systemach grzewczych,
klimatyzacyjnych chłodniczych czy zaopatrzenia
w wodę na produkty Wilo, Zarządca zapewnia sobie nie tylko ich bezproblemową pracę, ale również

tak ważną obecnie efektywność zużycia energii.
Pozwala to zaoszczędzić kilka tysięcy kilowatogodzin energii rocznie, co przekłada się na kilkanaście tysięcy złotych – to oszczędności, które z pewnością można sensowniej wykorzystać
w innych obszarach.
… dla Użytkownika w segmencie gospodarki wodnej
Ponad 50 procent oszczędności energii dzięki
rozwiązaniom od Wilo.
Wymagania stawiane komunalnej gospodarce
wodnej są nie tylko złożone, ale też stale rosną.
Niezawodność i bezpieczeństwo pracy mają niewątpliwie charakter priorytetowy, ale w obliczu

Kalkulacja ze wskazaniem poboru mocy
Przy kalkulacji kosztów energii elektrycznej starej nieregulowanej pompy grzewczej pobór
mocy z 6000 godzin pracy rocznie jest mnożony przez współczynnik korekty wynoszący 0,7
dla profilu obciążenia oraz wybraną taryfę prądową.
Przy kalkulacji kosztów energii nowej pompy o najwyższej sprawności Wilo pobory mocy
zgodnie ze stanami roboczymi profilu obciążenia Blauer Engel w odniesieniu do 6000 godzin
pracy rocznie są mnożone przez wybraną taryfę prądową. Z różnicy między obydwoma obliczeniami wynika roczny potencjał oszczędności.
Obliczenie przy wskazaniu ogrzewanej powierzchni mieszkalnej
Obliczenie jest oparte na porównaniu pompy o najwyższej sprawności Wilo-Stratos PICO
25/1-6 i starej nieregulowanej pompy grzewczej Wilo-Star-RS 25/70r.
To przybliżone średnie wartości dla trzyosobowego gospodarstwa domowego, nie zastępują więc dokładnej kalkulacji potencjału oszczędności energii pompy grzewczej.

Przejdź Kalkulator oszczędności
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Przykłady oszczędności energii:

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
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Zaopatrzenie w wodę

Gospodarka wodno-ściekowa

Wilo-Stratos MAXO pozwala zaoszczędzić 92 000 kWh
energii lub około 180 000 zł w ciągu 15 lat*.

Wilo-Helix2.0-VE pozwala zaoszczędzić do
100 000 kWh** energii i do 205 000 zł w ciągu 15 lat.

Wilo-Actun ZETOS pozwala zaoszczędzić 690 000 kWh
energii lub około 1 390 000 zł w ciągu 15 lat***.

Wilo-Stratos GIGA2.0-I pozwala zaoszczędzić około
150 000 kWh* energii lub 303 000 zł w okresie 15 lat.

Potencjał oszczędności Wilo-Medana CH3-LE wynosi do
40 000 kWh** energii lub do 303 000 zł w ciągu 15 lat.

Wilo-Rexa SOLID-Q pozwala zaoszczędzić 580 000 kWh
energii lub około 1 200 000 zł w ciągu 15 lat***.

*Profil obciążenia Blauer Engel (6000 godz./rok); cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, WiloStratos MAXO 30/0,5-10 w porównaniu do TOP-S 30/10 1~ i Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0Xx w porównaniu do Wilo-Veroline IPL 65/140-4/2,
**Profil obciążenia „Booster load profile” (6.000 godz./rok), cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy
15 lat, Wilo-Helix2.0-VE 1005-1/16/E/S/3 w porównaniu do Wilo-Multivert MVI 808 -1/16/E/3~400-50-2 oraz Wilo-MHIL 506 -E-3-400-50-2 w porównaniu
z Wilo-Medana CH3-LE.404-1/E/3/10T,
***Profil obciążenia: praca z pełnym obciążeniem (ang. full load operation) (7300 godz./rok); cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny
energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-Zetos K8.70-4 / NU511-4/30 w porównaniu z Wilo-NK86-4 / NU611-2/34 oraz profil obciążenia: praca z pełnym
obciążeniem (ang. „full load operation”), (2.920 godz./rok), cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy
15 lat, Wilo-Rexa SOLID-Q 15-52+FKT 20.2/32-P5 w porównaniu z Wilo-EMU FA15.44+FKT27.1-4/22K

szybko rosnących cen energii elektrycznej, poziom jej zużycia staje się równie ważny.
To Użytkownik ponosi konsekwencje rosnących
cen energii – Wilo pomaga temu zaradzić.
Pompy i systemy pompowe Wilo gwarantują
nie tylko wysoką niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń w systemach gospodarki
wodno-ściekowej, ale zdobywają także uznanie
w zakresie energooszczędności. Obok pokazujemy przykład, który ilustruje, ile energii elektrycznej możesz zaoszczędzić w ciągu 15 lat.
…Użytkownik w segmencie techniki budynków
Niezawodność i bezpieczeństwo pracy mają niewątpliwie charakter priorytetowy w systemach
zaopatrzenia w wodę, ale w obliczu szybko rosnących cen energii elektrycznej, poziom jej zużycia oraz potencjał dalszych oszczędności staną się równie ważne.
Wymiana pomp na pompy Wilo to szybka amortyzacja i wysoki potencjał oszczędności w dużych budynkach. Ogrzewanie, klimatyzacja,
chłodnictwo czy zaopatrzenie w wodę: dzięki
pompom i systemom pompowym Wilo można zaoszczędzić nawet ponad 70% kWh energii w porównaniu z konwencjonalnymi pompami stałoobrotowymi.

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola
tel. 22 702 61 61
wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl
rekl ama
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CLIM’UP SMART
– zestaw klimatyzacji
od De Dietrich

Urządzenie działa w technologii DC Inverter i składa się z jednostki wewnętrznej UMS i jednostki zewnętrznej MOSE. Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w wysokowydajną sprężarkę ROTARY DC
INVERTER zasilaną bardziej ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, 4-drogowy zawór rewersyjny, który umożliwia tryb chłodzenia/grzania oraz
wentylator o regulowanej prędkości. Regulacja
prędkości wentylatora zapewnia szeroki zakres
pracy i wysoką efektywność energetyczną. Moc
wentylatora jest utrzymywana nawet w najbardziej
ekstremalnych warunkach. Jednostkę wewnętrzną urządzenia wyposażono w wentylator o zmiennej prędkości, który umożliwia nawiew powietrza
w 4 kierunkach na odległość aż do 15 metrów. Jest
ona wykonana z użyciem wysokiej jakości materiałów, prezentuje się bardzo elegancko dzięki opływowym kształtom i nowoczesnemu designowi.
Klimatyzacja CLIM’UP SMART to nie tylko wysoka klasa energetyczna i znakomita wydajność,
ale także niski poziom hałasu, łatwy montaż
i komfortowe użytkowanie. Dzięki 5 trybom pracy (auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja) CLIM’UP SMART sprawdzi się w różnych
warunkach. Tryb nocny zapewnia wysoki komfort akustyczny w porze odpoczynku, opcja zapobiegania przeciągom i opcja turbo pozwalają cieszyć się przyjemnym chłodem lub ciepłem
w kilka chwil, a antybakteryjne samoczyszczenie sprawia, że eksploatacja klimatyzacji jest higieniczna i wygodna. Urządzeniem można sterować zdalnie i intuicyjnie w zasięgu do 8 metrów.

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

Przejdź Więcej o CLIM’UP SMART

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881
www.dedietrich.pl
rekl ama
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Badanie rynkowe PORT PC: pompy ciepła
Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży powietrznych pomp ciepła w I poł. 2022 roku!
M at e ri a ł me ry t orycz n y PORT PC

■ W I półroczu 2022 r. na polskim rynku pomp ciepła typu powietrze-woda odnotowano wzrost
sprzedaży o 133% w porównaniu z I półroczem 2021 r.
■ Wzrost całego polskiego rynku pomp ciepła w tym okresie wyniósł 86%, a rynku pomp ciepła
służących do centralnego ogrzewania budynków ‒ 96%.
■ W czerwcu 2022 r. udział pomp ciepła we wnioskach do programu Czyste Powietrze osiągnął 60%.
■ Według aktualnej prognozy PORT PC, w 2022 r. można się spodziewać wzrostu sprzedaży pomp
ciepła do ogrzewania budynków o blisko 100%.
Sprzedaż pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2022 (2022 - prognoza po I-szym półroczu)
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Polski rynek pomp ciepła w liczbach
Jak pokazują dane z okresowego badania rynku przeprowadzonego przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC),
I półrocze 2022 r. to kolejny okres intensywnego wzrostu sprzedaży pomp ciepła w Polsce.
W porównaniu do danych rynkowych z pierwszego półrocza 2021 r., największe wzrosty ‒ aż
o 131%, osiągnięto w I połowie 2022 r. w segmencie pomp ciepła typu powietrze-woda.
W analogicznym okresie liczba sprzedanych
pomp ciepła do centralnego ogrzewania wodnego wzrosła o 96%, a cały rynek pomp ciepła
wzrósł o 86%.
Przekładając te dane na liczby: w 2021 r. sprzedano blisko 93 tys. pomp ciepła, włączając w to
pompy ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania oraz te do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także gruntowe pompy ciepła typu solanka-woda (rys. 1).

Według najnowszych prognoz PORT
PC, w 2022 r. sprzedaż pomp ciepła podwoi się i wyniesie około 180 tys. sztuk,
w tym blisko 160 tys. będą stanowić
pompy ciepła typu powietrze-woda do
centralnego ogrzewania.
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1 Zestawienie danych sprzedaży różnych typów pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2021 oraz aktualnej prognozy sprzedaży na 2022 r. (źródło: PORT PC)

Prognozy uwzględniają występujące ograniczenia w dostawach pomp ciepła, głównie związane
z olbrzymim zapotrzebowaniem na te urządzenia w całej Europie. Gdyby je całkowicie wyeliminować, sprzedaż pomp ciepła w Polsce w 2022
r. zapewne przekroczyłaby liczbę 240 tys., co zapewniłoby im blisko 1/3 udziału w ogólnej liczbie
urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania,
które będą sprzedane w Polsce w 2022 r.
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W badaniu rynku odnotowano również znaczny
wzrost w segmencie gruntowych pomp ciepła –
w I półroczu 2022 r. nastąpił wzrost ich sprzedaży o 45% (w porównaniu do I półrocza 2021 r.).
Jeśli chodzi o prognozę sprzedaży tych urządzeń
na cały 2022 r., to przewiduje się, że będzie to
około 7200 sztuk, podczas gdy w 2021 r. sprzedano 5650 sztuk. Natomiast w segmencie pomp
ciepła typu powietrze-woda służących tylko do
przygotowania ciepłej wody użytkowej, w 2022 r.
przewiduje się minimalny wzrost sprzedaży
w porównaniu do 2021 r.: z 7700 do 7900 sztuk,
czyli o około 2%.
Dziś dane sprzedażowe są powodem
do satysfakcji
Analizy PORT PC wskazują, że już w 2021 r. liczba
sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków w Polsce przypadająca na jednego mieszkańca była wyższa niż w Niemczech. Czy jednak

70%
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naszą lepszą pozycję uda się utrzymać w tym roku?
Kluczową informacją jest to, że rząd Niemiec już
w grudniu 2021 r. postawił w swojej strategii energetycznej na szybki rozwój tej technologii i zakłada, że w 2024 r. liczba sprzedawanych pomp
ciepła przekroczy 500 tys. sztuk rocznie (wzrost
ponad 3-4-krotny w ciągu 3 lat). Do 2030 r. planowany jest montaż nawet 6 mln elektrycznych
pomp ciepła. Jednocześnie, od 2024 r. wszystkie systemy grzewcze w nowych lub istniejących
budynkach mieszkalnych będą musiały spełniać
wymóg co najmniej 65% udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Niemiecki rząd zakłada również, że udział OZE
w produkcji energii elektrycznej wzrośnie z obecnych 50% do 80% w 2030 r., a wg planów w 2035 r.
energia elektryczna w Niemczech będzie już całkowicie bezemisyjna. Przełoży się to na brak emisji pośredniej CO2 w trakcie użytkowania zarówno
samochodów elektrycznych, jak i elektrycznych
pomp ciepła. Będzie mieć też kluczowe przełożenie

Udział źródeł ciepła we wnioskach do "Czystego Powietrza" w 2022 r.
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2 Zainteresowanie montażem pompy ciepła przy wymianie źródeł ciepła w istniejących
budynkach – na podstawie zestawienia wniosków składanych w programie Czyste Powietrze
w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. (źródło: PORT PC, NFOŚiGW)

na transformację urządzeń grzewczych w całej
Europie, gdyż niemieckie firmy produkują obecnie najwięcej urządzeń grzewczych w Europie.

Jednak informacje rynkowe uzyskane po I półroczu wskazują, że wzrost
sprzedaży pomp ciepła w Niemczech
wyniósł 25%. Oznaczać to będzie, że
liczba sprzedanych pomp ciepła przypadająca na mieszkańca Polski w 2022 r.
może być wyższa niż na mieszkańca
Niemiec i to dwukrotnie.

Co obecnie wzmacnia popularność
pomp ciepła w Polsce?
Ważnym czynnikiem wpływającym na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w Polsce
jest rosnące zaufanie do tej technologii zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów. Jednocześnie liczy się atrakcyjność rozwiązań (funkcjonalność), relatywnie niskie koszty eksploatacji,
w tym ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz systemowe wsparcie dla inwestycji. Na wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła w 2022 r. niewątpliwie przełożyły się
znaczne podwyżki cen nośników energii i paliw,
które przekraczają w niektórych przypadkach
nawet 150% (rok do roku), a także wysoka intensywność finansowego wsparcia dla efektywnych pomp ciepła w programie Czyste Powietrze
i oddziaływanie ulgi termomodernizacyjnej. Dodajmy do tego rosnącą popularność bezemisyjnych systemów grzewczych, również z powodu
komfortu obsługi i większej świadomości ekologicznej. Pompa ciepła zamontowana w budynku nie powoduje bowiem żadnej emisji zanieczyszczeń powietrza i pozwoli w przyszłości na
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pełną dekarbonizację ogrzewania budynków.
Od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 r.
widać powszechne i szybkie odejście od stosowania paliw kopalnych w budynkach. Przejawia się to m.in. w działaniach Komisji Europejskiej, która zapowiedziała przyśpieszenie
w tym obszarze, opracowując plan RePowerEU
(ogłoszony 18 maja br.), który jest europejską
odpowiedzią na agresję Rosji oraz sytuację
na rynku paliw. Odejście od paliw kopalnych
widać też w Polsce.

Od lutego 2022 r. w programie Czyste
Powietrze odnotowywano znaczący
wzrost liczby wniosków o dofinansowanie do pomp ciepła w ramach wymiany
źródeł ciepła w istniejących budynkach
(rys. 2). W czerwcu 2022 r. stanowiły
one już 60% ogólnej liczby wniosków
na wymianę źródeł ciepła, podczas gdy
w styczniu 2022 r. było to tylko 30%,
a całym 2021 r. ok. 20%.

W tym kontekście trzeba wspomnieć o ogromnym zainteresowaniu inwestorów produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby, w ramach
dynamicznie rozwijającej się energetyki prosumenckiej. Montaż systemów fotowoltaicznych na
dachach budynków mieszkalnych wspiera m.in.
program Czyste Powietrze (ok. 30% wszystkich
wniosków o dofinansowanie w czerwcu 2022 r.)
oraz program Mój Prąd, który obecnie promuje
rozwój prosumenckich instalacji PV w oparciu
o nowy system rozliczeń, tzw. net-billing, niestety, mniej korzystny niż poprzedni system,
ale ciągle bardziej opłacalny niż zakup całej ilości energii elektrycznej od sieciowych dostawców energii.

08/2022

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

Zapowiedź szybkiego odejścia
od paliw kopalnych w REPowerUE
oraz wsparcie pomp ciepła w Mapie
Drogowej IEA (MAE) Net Zero by 2050

Opublikowany przez Komisję Europejską 18 maja 2022 r. plan REPowerEU
opiera się na ambitnych celach, które
wymagają istotnego wzrostu zastosowania pomp ciepła w Unii Europejskiej:
instalacji około 20 mln pomp ciepła do
2026 r. i prawie 60 mln do 2030 r.
Jest to niezbędne, by zwiększyć bezpieczeństwo
energetyczne UE przy istotnym ograniczeniu importu paliw kopalnych z Rosji. Ma też kluczowe
znaczenie dla zmniejszenia zużycia gazu ziemnego do ogrzewania i chłodzenia domów, oraz
ogólnie – w budynkach i przemyśle. W planie REPowerEU wyznaczono cel podwojenia wskaźnika

wdrożenia pomp ciepła, a także odniesiono się
do zwiększenia produkcji tych urządzeń i ułatwienia dostępu do ich finansowania.
W towarzyszącym REPowerEU komunikacie „EU
Save Energy” Komisja proponuje szereg środków
mających na celu przyspieszenie i zachęcenie do
powszechnego wdrożenia pomp ciepła, takich
jak wyższe wymagania w zakresie efektywności
energetycznej budynków czy też zmiany w wymogach ekoprojektu, które powinny doprowadzić do zaprzestania stosowania „samodzielnych”
kotłów na paliwa kopalne (np. gazowych, węglowych i olejowych) najpóźniej do 2029 r. Dopuszczalne będzie zastosowanie wysokoefektywnych
rozwiązań hybrydowych, czyli pomp ciepła z kotłami gazowymi. W dokumencie zapowiedziane
jest też zaostrzenie wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych budynków.
Komisja zawarła w planie REPowerEU szereg propozycji działań, które przyspieszą upowszechnienie technologii pomp ciepła. Należą
do nich m.in.:

Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 150 m2 (w standardzie WT 2017 i EU=80 kWh/m2rok) oraz przygotowania
c.w.u. (liczba osób: 4)
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3 Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania budynku przy zastosowaniu różnych źródeł ciepła –
na podstawie wstępnej analizy kosztów III kw. 2022 r. (źródło: PORT PC/POBE)

· stosowanie przez państwa członkowskie środków wspierających tę technologię w zakresie cen,
tak aby zachęcić do przechodzenia na pompy
ciepła (w tym obniżonego VAT, zarówno na urządzenia, jak i na energię elektryczną);
· zachęcenie europosłów do przyspieszenia terminu zakończenia udzielania dotacji publicznych
na kotły wykorzystujące paliwa kopalne w budynkach: z 2027 r. na 2025 r.;
· wprowadzenia zakazu stosowania w nowych
budynkach „samodzielnych” urządzeń grzewczych korzystających z paliw kopalnych;
· stworzenie nowego okna w Funduszu Innowacji – który jest finansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) –
w celu wspierania innowacyjnej produkcji czystych technologii, w tym pomp ciepła;
· zachęcanie państw członkowskich do przyspieszenia wdrażania i integracji pomp ciepła na dużą
skalę w sposób efektywny kosztowo, np. poprzez
wykorzystywanie ciepła przemysłowego;
· utworzenie zakrojonego na szeroką skalę „partnerstwa na rzecz umiejętności”, które powinno pomóc w szkoleniu osób do pracy w branży
pomp ciepła.
Jak zauważa Paweł Lachman, prezes zarządu
PORT PC ‒ Zaproponowanie daty końca sprzedaży kotłów na paliwa kopalne w 2029 r. jest świadomym odejściem od stosowanej przez wiele
lat przez Komisję Europejską zasady neutralności technologicznej. Jest to związane z wdrażaniem unijnej strategii integracji sektora energetycznego, elektryfikacji sektorów i ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju branży grzewczej w Europie. Jest też ważnym krokiem milowym, który
wskazuje jednoznacznie i konsekwentnie obrany przez UE kierunek zmian w ogrzewaniu budynków. Niewątpliwie, propozycja Komisji dotycząca wprowadzenia zakazu dofinasowania od
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2025 r. kotłów na paliwa kopalne będzie mieć
istotne znaczenie w kwestii przyszłych zmian
w programie Czyste Powietrze.

Szczególne znaczenie dla przyszłego
rozwoju rynku pomp ciepła w Europie
ma opublikowana przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) w dniu 18
maja 2021 r. mapa drogowa „Net Zero by
2050”. Warto docenić, że dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska cały raport IEA, liczący ponad 200
stron, jest od lutego 2022 r. dostępny
również w języku polskim (https://bit.
ly/NetZeroby2050). Raport ten wskazuje, że do 2045 r. elektryczne pompy ciepła mają zaspokajać połowę globalnego
zapotrzebowania na ciepło, a w 2050 r.
‒ blisko 2/3 ciepła w krajach rozwiniętych. Według tego założenia łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła w UE
powinna wzrosnąć ze 180 mln w 2020 r.
do 600 mln w 2030 r., czyli ponad trzykrotnie, a do 2050 r. wzrosnąć aż dziesięciokrotnie: do liczby 1,8 mld.
Pompy ciepła zostały już wcześniej (w 2020 r.)
uznane za kluczowe rozwiązania dekarbonizacyjne w ogrzewaniu budynków w głównych strategiach „Europejskiego Zielonego Ładu”, czyli
w strategii dotyczącej integracji sektora energetycznego i sektorowej strategii budynkowej
Komisji Europejskiej, tzw. Fali Renowacji. Obydwie strategie w spójny sposób przedstawiają,
jaki będzie model transformacji energetycznej
w Unii. Polega on na produkcji energii elektrycznej
z OZE i łączeniu sektorów, czyli przede wszystkim
elektryfikacji transportu, a także ogrzewnictwa i ciepłownictwa systemowego. Zwiększoną
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Unijny standard zeroemisyjnych
budynków w programie Moje Ciepło
Warto wiedzieć, że projekt nowej europejskiej dyrektywy EPBD z grudnia 2021 r. jednoznacznie wspiera
nowy, unijny standard tzw. zeroemisyjnych budynków (tzw. ZEB ‒ zero emision building), spełniających wyższe wymogi niż aktualnie wynikające z polskich warunków technicznych WT 2021 (EP <65 kWh/
m2rok) oraz takich, w których zamontowane są zeroemisyjne źródła ogrzewania i ciepłej wody, czyli nie powodują one bezpośredniej emisji dwutlenku węgla na miejscu zastosowania (w budynkach).
W standard budynków mieszkalnych ZEB doskonale wpisuje się wprowadzony w kwietniu 2022 r.
przez NFOŚiGW program Moje Ciepło, który dofinansowuje budowę nowych domów jednorodzinnych z pompami ciepła oraz ułatwia uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych na
cały budynek ze względu na spełnienie warunków taksonomii zrównoważonego finasowania
budynków (EP <63 kWh/m2rok). Według najnowszych informacji z NFOŚiGW, od uruchomienia
programu, czyli do połowy sierpnia 2022 r., złożono już 4,6 tys. wniosków na dofinasowania
pomp ciepła w „zielonym standardzie” nowych
budynków jednorodzinnych. 26% z nich stanowią wnioski na gruntowe pompy ciepła.
Perspektywy rynku pomp ciepła
w Polsce w II połowie 2022 r.
Według PORT PC, w II połowie 2022 r. należy
się spodziewać się dalszego istotnego wzrostu

sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda ‒
na poziomie około 100% oraz wzrostu sprzedaży gruntowych pomp ciepła o ponad 45%. Dynamikę wzrostów mogą jednak osłabić duże braki
w dostawach pomp ciepła.
Głównym czynnikiem dużego zainteresowania
technologią będzie atrakcyjność kosztów ogrzewania za pomocą pomp ciepła w najbliższych latach.
W nowych budynkach z instalacjami ogrzewania płaszczyznowego koszty ogrzewania pompami ciepła są niższe od 40 do 75% niż koszty
ogrzewania pelletem drzewnym, gazem ziemnym
czy olejem opałowym (rys. 3 ‒ przykład kosztów
ogrzewania i ciepłej wody w przypadku budynku jednorodzinnego poddanego termomodernizacji do standardu energetycznego WT 2017
o pow. 150 m2). Z kolei w istniejących budynkach
jednorodzinnych oszczędność kosztów ogrzewania wynikająca z zastosowania pomp ciepła sięga nawet 40%! Warto przy tym wspomnieć, że od
początku 2022 r. na stronie internetowej POBE
(www.pobe.pl) co kwartał są publikowane raporty z analizą aktualnych kosztów ogrzewania
budynków. Kolejny raport kwartalny POBE za III
kwartał 2022 r. ukaże się pod koniec sierpnia 2022.

Powietrzne Pompy Ciepła

Ogrzewanie
Podgrzewanie
wody użytkowej
Chłodzenie
latem

Druga połowa 2022 jest kolejnym okresem wyzwań i szans na intensywny
rozwój branży pompy ciepła. Dalsze
wzrosty rynku, związane z rosnącym
zainteresowaniem inwestorów pompami ciepła, mogą napotkać na istotną
barierę wynikającą z ograniczeń w realizacji dostaw urządzeń. Oprócz braku
wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła, to dziś kolejna przeszkoda dla dalszego, szybkiego
rozwoju polskiego rynku pomp ciepła.
Sprawdź, gdzie kupić pompy
ciepła Neoheat z montażem!

www.neoheat.pl
rekl ama

produkcję energii elektrycznej mają zapewnić
odnawialne źródła energii, których udział w miksie elektroenergetycznym w 2030 r. ma ulec podwojeniu, osiągając poziom 55-60%, natomiast
w 2050 r. ma on wzrosnąć do 84%.

Generalnym dystrybutorem
pomp ciepła Neoheat jest
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Będzie rządowe
wsparcie dla odbiorców
wszystkich źródeł ciepła
Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku
paliw. Jak zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna
Moskwa, celem tej regulacji jest zapewnienie wsparcia dla dużej
grupy gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów
wynikających ze wzrostu cen na rynku energii.
– Proponowana pomoc finansowa wspomoże budżety domowe
oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego
– powiedziała minister podczas konferencji prasowej, która
odbyła się 5 sierpnia 2022 r. w Warszawie.
Proponowane wsparcie finansowe w postaci
jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których
główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem
drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym
rodzajem biomasy, w szczególności brykietem
drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.
Wysokość wsparcia dla beneficjentów
Dodatek, bez progów dochodowych, dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła
przyznawany będzie jednorazowo na wybrane

źródło ciepła i wynosić będzie odpowiednio:
• 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390
tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny
rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
• 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.)
– gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec
kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
• 500 zł (liczba gospodarstw domowych: 150 tys.)
– gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł
gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

• 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.)
– gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł
olejowy.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku
jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji
emisyjności budynków.
Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły
wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy.
Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.
Program ograniczenia wzrostu cen ciepła systemowego dla gospodarstw domowych
Rada Ministrów podjęła także decyzję o wsparciu dla odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe
i użyteczności publicznej od wytwórców ciepła
systemowego. Jak wyjaśniła minister Anna Moskwa, chodzi o ustalenie taryfy z rekompensatą
dla przedsiębiorstw energetycznych.
– Dzięki takiemu rozwiązaniu rząd ochroni odbiorców przed gwałtownym wzrostem cen i ograniczy
podwyżki rachunków za ciepło – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.
Minister Anna Moskwa podkreśliła, że dzięki temu
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rozwiązaniu m.in.: odbiorcy w gospodarstwach domowych, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej zostaną
objęte rządowym wsparciem i tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost ich rachunków za ciepło.
Propozycja przepisów ustala pułap ceny ciepła
uprawniający do wsparcia rządowego, tzw. taryfy
z rekompensatą. Pułap, uprawniający do otrzymania wsparcia, ustala się na poziomie 103,82
zł /GJ dla ciepła z węgla i 150,95 zł/GJ dla ciepła
z gazu. Tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost
rachunków za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o ok. 1012 zł, w przypadku gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł –
gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym.
Na odbiorców ciepła i przedsiębiorstwa dystrybucyjne prowadzące sprzedaż ciepła nałożony zostanie obowiązek złożenia odpowiednich
oświadczeń. Oświadczenia te będą miały na celu
potwierdzenie, że wolumen ciepła objęty taryfą
z dopłatą i limitem ceny jest przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek
przedsiębiorstwa będzie zatwierdzał odrębnie
taryfę na zasadach ogólnych dla strumienia ciepła kierowanego do przedsiębiorstw komercyjnych oraz taryfę z rekompensatą dla strumienia

08/2022

Dotychczasowe działania osłonowe
Do tej pory rząd podjął działania osłonowe
w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Pakiet ochronny
przewiduje czasowe zmniejszenie obciążeń podatkowych w obrębie energii elektrycznej, gazu
ziemnego, ciepła czy też paliw od początku 2022 r.
Chodzi o obniżkę m.in. podatku VAT na energię
elektryczną i ciepło do 5%, podatku VAT na gaz
ziemny do 0%, a także zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwach domowych.
Wprowadzony został także dodatek osłonowy,
który zapewnił wsparcie dla ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w pokryciu części
kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących
cen żywności i usług. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do końca października 2022 r.
Maksymalna kwota wsparcia to ponad 1400 zł.

Rząd chroni gospodarstwa domowe również
przed narastającym wzrostem cen węgla.
Wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek
węglowy, który wyniesie 3 tys. zł. Wsparcie finansowe wspomoże budżety domowe, dla których
głównym źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa
węglopochodne. Na wypłatę dodatku rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł.
Dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu ziemnego opracowano też kompleksowy mechanizm
wprowadzany ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która
weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Ustawa zamraża na rok ceny gazu ziemnego na poziomie cen
zatwierdzonych przez prezesa URE pod koniec
ubiegłego roku. Oznacza to, że pomimo znacznie
wyższych wzrostów cen paliwa gazowego, wzrosty tych cen dla odbiorców objętych ochroną taryfową będą ograniczone. Ustawa ta poszerza także katalog podmiotów korzystających z ochrony
taryfowej cen. Prócz gospodarstw domowych,
w tym w budynkach wielolokalowych, uprawnione do niej będą również kluczowe instytucje,
w tym szpitale, jednostki edukacyjne, kościoły czy
ośrodki pomocy społecznej. Ustawa zapewnia
również wszystkim spółdzielniom i wspólnotom,
które dotychczas z różnych przyczyn nie korzystały z ochrony taryfowej, transparentny i prosty mechanizm pozwalający, z mocą wsteczną, na obniżenie wysokości rachunków za gaz ziemny.
Dodatkowo Sejm przyjął ustawę wzmacniającą bezpieczeństwo gazowe państwa. Zakłada
ona m.in. przedłużenie do końca 2027 r. ochrony taryfowej odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij

Komfortowa
i efektywna.
Przez cały rok.
Pory roku się zmieniają, ale klimat w Twoim domu nie musi się zmieniać wraz z nimi.
Nowa NIBE S2125 to nasza najskuteczniejsza pompa ciepła powietrze-woda,
która pracuje cicho i jest energooszczędna przez cały rok. To wszystko byś mógł
ignorować pogodę i po prostu cieszyć się wygodnym domem. I ogrodem.

Sprawdź na www.nibe.pl

rekl ama

ciepła kierowanego na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.
Ustali on też wielkość rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego. Rekompensata będzie pokrywała różnicę w przychodach uzyskanych od odbiorców, zgodnie z taryfą z limitem,
a planowanym przychodem, jaki powinno uzyskać w taryfie ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prezes URE będzie również przekazywał informację o zatwierdzonych taryfach oraz wysokości rekompensaty do przedsiębiorstwa oraz Zarządcy Rozliczeń S.A., który będzie pełnił funkcję
płatnika rekompensaty. Przedsiębiorstwo będzie
występowało do Zarządcy Rozliczeń S.A. z wnioskiem o wypłatę rekompensaty.
Prawidłowość i zgodność wniosku oraz dokumentów ze stanem faktycznym i przepisami prawa przedsiębiorstwo będzie potwierdzane oświadczeniem.
Wsparcie będzie obowiązywało od października 2022 r.
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Ogrzewanie podłogowe w modernizowanych obiektach
K ata r z y n a Ja k ub ows k a

Purmo Klettjet R

Systemy renowacyjne przede wszystkim zajmują niewiele miejsca, zwykle nie więcej niż 50 mm
wysokości, są szybkie w montażu, mają mniejszą bezwładność niż tradycyjne systemy ogrzewania podłogowego oraz są gotowe go pracy
zaraz po wykonaniu próby szczelności. Zwykle
montaż wykonuje się na istniejącej podłodze,
bez konieczności jej kucia. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest PURMO Klettjet R.
Jest to system z cienką wylewką, który polega
na montażu samoprzylepnej maty, wykonanej

z folii PE i tkaniny przyczepnej, o grubości 6 mm
bezpośrednio do istniejącego podłoża. Na niej
układa się rury z rzepem o średnicy 16 mm. Całkowita grubość systemu z wykończeniem podłogi w zależności od jakości i grubości wylewki
anhydrytowej może wynosić nawet 40 mm. Niewątpliwą zaletą systemu Klettjet R jest możliwość
dopasowania do każdej geometrii pomieszczenia
oraz fakt, że do montażu nie potrzebujemy żadnych narzędzi oraz klipsów – przy zastosowaniu
rozwijacza do rur może go wykonać jedna osoba.

Innym rozwiązaniem godnym uwagi podczas
modernizacji budynku jest system TS14R, który ze względu na lekkość i wytrzymałość doskonale sprawdzi się przy stropach przenoszących
mniejsze obciążenia. Przy zastosowaniu systemowej płyty nośnej, TS14 R umożliwia bezpośrednie przyklejenie płytek lub położenie parkietu pływającego, co w rezultacie pozwala na
uzyskanie jedynie 35 mm całkowitej grubości
z wykończeniem podłogi. Płyty systemowe wykonane są z twardego styropianu EPS240 o grubości 17 mm i pokryte fabrycznie blachą aluminiową o grubości 0,25 mm, która zapewnia
równomierną dystrybucję ciepła. Kanaliki w blasze są przeznaczone dla rur o średnicy 14 mm
z wkładką aluminiową. Ze względu na swoją
grubość oraz brak wylewki podłoga na systemie TS14R nagrzewa się do 3 razy krócej niż
przy systemie tradycyjnym.

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które coraz częściej
stosuje się zarówno w budownictwie nowych obiektów, jak
również przy renowacjach. Ogrzewanie podłogowe ze względu
na fakt, że jest niskotemperaturowe idealnie sprawdza się
w połączeniu z pompą ciepła jako źródłem. W przypadku nowo
budowanych budynków jesteśmy w stanie zaplanować instalację
grzewczą na wczesnym etapie. Co w przypadku budynków
starszych, ogrzewanych grzejnikami, które chcemy poddać
modernizacji? Czy jest możliwe wykorzystanie ogrzewania
podłogowego? Jak najbardziej – istnieje szereg rozwiązań
dedykowanych do istniejących budynków.
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Odkryj korzyści ts14 R
w remontowanych
pomieszczeniach

Purmo Klettjet R

PURMO, wśród systemów współpracujących
z pompami ciepła, ma do zaproponowania nie
tylko ogrzewanie podłogowe. Bardzo korzystną alternatywą jest także nowoczesny klimakonwektor najnowszej generacji – Vido S2, który pracuje w instalacjach zarówno ogrzewania,
jak i chłodzenia. Można go także połączyć z innymi systemami niskotemperaturowymi np. ze
wspomnianymi wyżej systemami ogrzewania
podłogowego, tworząc rozwiązanie utrzymujące
optymalny komfort w pomieszczeniach. Klimakonwektor Vido S2 wyposażony został w wysokowydajny silnik DC z płynną regulacją prędkości
wentylatora za pomocą sterownika PWM, co poprawia jakość regulacji i temperatury oraz zmniejsza koszty ogrzewania/chłodzenia, a także obniża poziom głośności pracy urządzenia. Dostępny
jest w wersji 2- i 4-rurowej w 5 wielkościach.

Urządzenie pracuje dużo szybciej i skuteczniej
w porównaniu do tradycyjnych grzejników, a wymaga niższej temperatury zasilania. Dzięki swojej konstrukcji jest lekki, kompaktowy i łatwy
w montażu niezależnie od jego sposobu. Możemy wykorzystać montaż naścienny (z nóżkami
lub bez), montaż w suchej zabudowie, na suficie
lub w suficie podwieszanym. Standardowo Vido
S2 jest wyposażony w sterownik wbudowany
z 3 trybami pracy – auto, nocny i manualny, co
pozwala dopasować go do indywidualnych potrzeb. Kiedy użytkownik chce sterować większą
liczbą klimakonwektorów (maks. 30) za pomocą
jednego urządzenia istnieje opcja zakupu sterownika zdalnego z taką samą funkcjonalnością. Można też zamówić Vido S2 ze sterownikiem z płytą główną 0-10 V DC, która umożliwia centralne
sterowanie urządzeniem poprzez system BMS.

ts14 R – tylko 35 mm wysokości
zabudowy dla optymalnego komfortu
cieplnego!
Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe jest coraz bardziej popularne
w szczególności w nowych budynkach. W istniejących obiektach konstrukcja
podłogi często ogranicza ich zastosowanie. Rozwiązaniem tego problemu jest
opracowany przez Purmo system suchy ts14 R o niskiej wysokości zabudowy
dla remontowanych pomieszczeń. Ze względu na małą pojemność termiczną
system renowacyjny reaguje 2,7 razy szybciej niż porównywalny tradycyjny
system z wylewką. Oznacza to, że system ts14 R doskonale sprawdza się
w budynkach charakteryzujących się niską bezwładnością cieplną. W tym
systemie rura jest układana w izolacji, a całkowita wysokość konstrukcji
wynosi tylko około 35 mm. Kolejną zaletą systemu ts14 R jest możliwość
bezpośredniego pokrycia parkietem. Dzięki pominięciu etapu wylewki
betonowej system suchy zapewnia unikniecie bardziej uciążliwych prac
budowlanych jednocześnie umożliwiając instalatorowi łatwy, czysty
i szybki montaż.

Całkowita wysokość wynosi tylko
ok. 35 mm włącznie z warstwą
wykończenia podłogi. Idealne
rozwiązanie dla remontowanych
pomieszczeń!

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa | Tel.: 22 544 10 00 | www.purmo.pl
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Dlaczego entalpiczne wymienniki ciepła są
idealnym rozwiązaniem w okresie letnim?
A dri a n Z agul s k i

Od kilku lat możemy zaobserwować stale rosnące zainteresowanie tematem wilgotności powietrza w domu
w okresie zimowym. Trend ten sprawił, że odzysk wilgoci w okresie zimowym stał się tematem wielu kampanii
marketingowych oraz spopularyzował rekuperatory z wymiennikami ciepła, które mają właśnie taką funkcję.
Obecnie śmiało możemy stwierdzić, że zdecydowana większość inwestorów na etapie wyboru rozwiązania do
swojego domu jako jeden z podstawowych parametrów rekuperacji domowej postrzega kwestię pasywnego
nawilżania powietrza w okresie zimowym. Wsłuchując się w sygnały, które wysyła do nas rynek, możemy śmiało
wnioskować, że kolejnym etapem całego procesu będzie zainteresowanie kwestią wilgotności powietrza,
ale nie w okresie zimowym, lecz w okresie letnim. Z czego to wynika? Koszty energii elektrycznej stale rosną,
liczba klimatyzatorów domowych jest coraz większa, a ich użytkownicy będą poszukiwać optymalizacji kosztów.
Z pomocą w omawianym temacie przychodzą wymienniki, które pasywnie osuszają powietrze.
Klimatyzowanie pomieszczeń
a rekuperacja

1 Domekt-R400-V ze standardowym wymiennikiem obrotowym

2 Domekt-CF400-V ze standardowym wymiennikiem przeciwprądowym

Klimatyzatory, które są montowane w domach
działają z wykorzystaniem powietrze obiegowego. Oznacza to, że pobierają powietrze z pomieszczenia, następnie je chłodzą i z powrotem
wdmuchują. Intensywność pracy klimatyzatora,
a co za tym idzie koszty eksploatacji są zależne
od zysków ciepła w budynku i z założenia największy udział przypada na zyski od nasłonecznienia okien. Znaczący udział mają również zyski
ciepła od wentylacji tj. temperatura i wilgotność
powietrza które dostarczamy do domu.
Rekuperatory ze standardowymi wymiennikami
przeciwprądowymi oraz obrotowymi realizują
proces odzysku chłodu tj. wykorzystują chłód
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z domu do pasywnego chłodzenia powietrza,
natomiast nie realizują procesu pasywnego osuszania powietrza. Oznacza to, że powietrze ma
wysoką wilgotność względną, a klimatyzacja
poza procesem chłodzenia musi również je dodatkowo osuszyć.
Moc potrzebna do schłodzenia i osuszenia powietrza do komfortowych parametrów jest liczona na podstawie różnicy entalpii powietrza
które dostarczamy do budynku oraz powietrza
które chcemy końcowo uzyskać, według poniższego wzoru.
Q = V ρp (h2 - h1)
gdzie:
Q – moc potrzebna do procesu chłodzenia, kW
V – strumień powietrza, w przykładzie 300 m3/h
= 0,08 m3/s
ρp – gęstość powietrza, kg/m3
h2 – entalpia powietrza w punkcie początkowym – odczyt dla powietrza dostarczanego do
pomieszczeń po odzysku na wymienniku ciepła, kJ/kg
h1 – entalpia powietrza w punkcje końcowym –
odczyt dla powietrza, które chcemy końcowo
uzyskać tj. 22°C RH = 40%, kJ/kg
Poniżej znajdują się konkretne przykłady obrazujące zalety wymienników entalpicznych, wszystkie dane zostały obliczone z wykorzystaniem
oprogramowania do doboru rekuperatorów
Domekt firmy Komfovent.
Domekt-R400-V ze standardowym
wymiennikiem obrotowym (rys. 1.)
W standardowym wymienniku obrotowym mamy
do czynienia z odzyskiem chłodu bez pasywnego osuszania powietrza.
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3 Domekt-R400-V z wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym-entalpicznym

4 Domekt-CF400-V z wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym

Oznacza to, że do pomieszczeń po procesie odzysku w wymienniku ciepła będzie dostarczać
powietrze o temperaturze 25,3°C i wilgotności
względnej 67%. Żeby końcowo uzyskać temperaturę nawiewu w pomieszczeniach 22°C i wilgotność względną 40% potrzebujemy Q = 2,11 kW.
h1 = 59,9 kJ/kg – entalpia powietrza po odzysku
chłodu z pasywnym osuszaniem,
h2 = 38,8 kJ/kg – entalpia powietrza, które docelowo chcemy osiągnąć.
Domekt-CF400-V ze standardowym
wymiennikiem przeciwprądowym
(rys. 2.)
W standardowym wymienniku przeciwprądowym mamy do czynienia z analogiczną sytuacją do standardowego wymiennika obrotowego tzn. wymiennik prowadzi proces odzysku

chłodu bez pasywnego osuszania powietrza.
Oznacza to, że do pomieszczeń po procesie odzysku w wymienniku ciepła będzie dostarczać
powietrze o temperaturze 25,3°C i wilgotności
względnej 67%.
Żeby końcowo uzyskać temperaturę nawiewu
w pomieszczeniach 22oC i wilgotność względną
40% potrzebujemy Q = 2,07 kW.
h1 = 59,5 kJ/kg – entalpia powietrza po odzysku
chłodu z pasywnym osuszaniem,
h2 = 38,8 kJ/kg – entalpia powietrza, które docelowo chcemy osiągnąć.
Domekt-R400-V z wymiennikiem
obrotowym sorpcyjnym-entalpicznym (rys. 3.)
Wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny
zapewnia najlepsze parametry w kontekście

pasywnego chłodzenia i osuszania powietrza.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej powłoki zeolitowej wymiennik jest w stanie uzyskiwać bardzo wysokie parametry odzysku chłodu 84% przy
jednoczesnej sprawności pasywnego osuszania
powietrza na poziomie nawet 80%. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania powietrze dostarczane do pomieszczeń ma temperaturę analogiczną do poprzednich przykładów natomiast jego
wilgotność względna wynosi zaledwie 51%, co
przekłada się na moc potrzebną do klimatyzowania pomieszczeń.
Podsumowując, żeby końcowo uzyskać temperaturę nawiewu w pomieszczeniach 22°C
i wilgotność względną 40% potrzebujemy Q =
1,28 kW.
h1 = 51,6 kJ/kg – entalpia powietrza po odzysku
chłodu z pasywnym osuszaniem,
h2 = 38,8 kJ/kg – entalpia powietrza, które docelowo chcemy osiągnąć.

Domekt-CF400-V z wymiennikiem
przeciwprądowym entalpicznym
(rys. 4.)
Wymiennik przeciwprądowy entalpiczny bazujący
na membranie polimerowej podobnie jak wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny odzyskuje
chłód i dodatkowo pasywnie osusza powietrze.
Odzysk chłodu w tym przypadku wynosi 77%
a sprawność pasywnego osuszania powietrza nawet 69%. Powietrze dostarczane do pomieszczeń
ma podobną temperaturę do poprzednich przykładów natomiast wilgotność względna powietrza
wynosi jedynie 51%. Aby końcowo uzyskać temperaturę nawiewu w pomieszczeniach 22°C i wilgotność względną 40% potrzebujemy Q = 1,41 kW.
h1 = 52,9 kJ/kg – entalpia powietrza po odzysku
chłodu z pasywnym osuszaniem,
h2 = 38,8 kJ/kg – entalpia powietrza, które docelowo chcemy osiągnąć.

Pasywne osuszanie powietrza wpływa na realny koszty klimatyzowania pomieszczeń
w okresie letnim. Różnice w zużyciu energii są znaczące, dlatego w ocenie firmy Ventia
rozwiązania entalpiczne z czasem wyprą standardowe wymienniki ciepła, które są dobrym, sprawdzonym rozwiązaniem, jednak niemającym aż tak dużo atutów jak wymienniki entalpiczne. Podsumowując, zastosowanie rekuperatora z entalpicznym
wymiennikiem ciepła tj.: obrotowego sorpcyjnego-entalpicznego lub przeciwprądowego entalpicznego powoduje obniżenie kosztów klimatyzowania pomieszczeń nawet
o 30-40% w porównaniu z rekuperatorami ze standardowym wymiennikiem ciepła.

Standardowy wymiennik obrotowy

2,11 kW

Standardowy wymiennik
przeciwprądowy

2,07 kW

Wymiennik obrotowy
sorpcyjny-entalpiczny
Wymiennik przeciwprądowy entalpiczny
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1,28 kW
1,41 kW
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Stabilizatory różnicy ciśnienia
Ciśnienie pod ciągłą kontrolą, cz.2
Da mi a n P io t r Muni a k*

Stabilizatory różnicy ciśnienia, nazywane także regulatorami różnicy ciśnienia lub
regulatorami ciśnienia, działają na podobnej zasadzie, jak omówione w poprzednie
części zawory nadmiarowo-upustowe – mierzą wartość ciśnienia i odpowiednio
się przymykają, lub otwierają. Zasadniczą różnicą jest to, że pomiar ciśnienia może
być dokonywany na dwóch dowolnych punktach instalacji, dzięki zastosowaniu
niezależnych doprowadzeń sygnału. Parametrem wyjściowym jest więc różnica
ciśnienia. Co za tym idzie – zawory te mają możliwość stabilizacji różnicy ciśnienia
po stronie wtórnej sieci przewodów, a nie tylko ograniczania ciśnienia od góry.

2 Regulator różnicy ciśnienia z wewnętrznym pomiarem [1]. Czarnymi strzałkami
pokazano drogę dostarczania wewnętrznego sygnału ciśnienia

1 Schematy stabilizatorów różnicy ciśnienia: a, c) zawór pracujący jako zamykający; b) zawór pracujący jako otwierający; c) zawór z ciśnieniowym
odciążeniem grzybka; 1- korpus zaworu; 2 – gniazdo zaworu; 3 – grzybek zaworu; 4 – trzpień grzybka; 5 – metalowy mieszek mechanizmu odciążenia
ciśnieniowego grzybka; 6 – zadajnik; 7 – sprężyna nastawcza; 8 – membranowy mechanizm pomiarowy [1]
* dr hab. inż. Damian Piotr Muniak, prof. PK, Katedra Energetyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Sygnał podawany jest na membranę pomiarową, a sprężyna nastawcza ustawia wartość stabilizowanej różnicy ciśnienia. Konfiguracja podłączenia rurek w układzie ma wpływ na to, czy
zawór pracuje jako zamykający się, czy też jako
otwierający się przy wzroście ciśnienia po stronie pierwotnej sieci przewodów. Na rysunku 1
zaprezentowano schematy stabilizatora różnicy ciśnień z różnymi konfiguracjami podłączenia rurek impulsowych.
Sygnały na membranę mogą być dostarczane
dwiema zewnętrznymi rurkami impulsowymi, jak
pokazano na rysunku 1, ale może to być również
rozwiązanie, w którym jeden z sygnałów jest pobierany wewnątrz zaworu, np. przez wydrążany
grzybek. Mówi się wówczas odpowiednio o zaworze z zewnętrzny, lub z wewnętrznym pomiarem. Drugie rozwiązanie prezentuje rysunek 2.
Zawór może być podłączony szeregowo lub równolegle w układzie. Układ z połączeniem szeregowym
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zowanego, ale także zmian stopnia otwarcia zaworu. Takie działanie jest sprzeczne z ideą stosowania tego typu zaworów.
W przypadku połączenia równoległego w układzie, stabilizator różnicy ciśnienia może działać
zarówno jako otwierający się, jak i zamykający
się przy wzroście ciśnienia po stronie pierwotnej,
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analogicznie do zaworu nadmiarowo-upustowego. Wybór taki będzie jednak możliwy tylko dla zaworu z zewnętrznym pomiarem, gdzie
oba sygnały ciśnienia mogą pochodzić z dowolnych punktów instalacji, niezależnych od lokalizacji samego urządzenia. Zobrazowano to na
rysunku 5.

3 Lokalizacja stabilizatora różnicy ciśnienia z zewnętrznym, montowanego szeregowo w sieci
przewodów: stabilizator pracujący jako zamykający się (a), lub otwierający się przy wzroście
ciśnienia czynnego, lub spadku ciśnienia za obiektem stabilizowanym (b) [1]

dla stabilizatora z zewnętrznym pomiarem prezentuje rysunek 3. W zależności od konfiguracji połączeń rurek impulsowych, może on działać jako zamykający, bądź jako otwierający przy
wzroście ciśnienia czynnego w części pierwotnej, lub przy spadku ciśnienia za obiektem stabilizowanym.
W przypadku zaworu z wewnętrznym pomiarem,
jednym z sygnałów ciśnienia jest ciśnienie spod
(sprzed) grzybka. Drugi sygnał ciśnienia doprowadzany jest rurką impulsową. Aby więc zawór
mógł się zamykać przy wzroście ciśnienia po
stronie pierwotnej, ograniczając jego przyrosty
po stronie wtórnej (analogicznie – aby mógł się
otwierać przy spadku ciśnienia), to drugi sygnał
ciśnienia musi pochodzić z punktu, gdzie jego
wartość jest wyższa, niż przed grzybkiem. W przeciwnym wypadku zawór byłby cały czas otwarty.
Rurkę należy więc podłączyć we wcześniejszym

punkcie instalacji, przed, a nie za zaworem. Dlatego zawór taki powinien być zamontowany na
powrocie, a zewnętrzny sygnał ciśnienia powinien pochodzić z przewodu zasilającego, sprzed
punktu określającego tę część instalacji, która ma
być objęta stabilizacją, Pokazano to na rysunku 4a. Montując taki zawór na zasilaniu, jak pokazano na rysunku 4b, będzie on pracował odwrotnie, czyli nie będzie spełniał swojej funkcji.
Ponadto taka lokalizacja sprawia, że obszarem
stabilizacji objęta jest nie tylko wymagana część
sieci przewodów/obiekt stabilizowany, ale także
część samego zaworu, włączając w to połączenie
gniazdo-grzybek zaworu. Z uwagi na to, że spadek ciśnienia na zaworze jest funkcją jego stopnia otwarcia, to ciśnienie na drugim końcu stabilizowanej części sieci przewodów będzie funkcją
nie tylko zmian ciśnienia czynnego i zmian strat
ciśnienia danego odcinka sieci/obiektu stabili-

4 Lokalizacja stabilizatora różnicy ciśnienia z wewnętrznym pomiarem, montowanego szeregowo
w sieci przewodów: a) montaż na powrocie instalacji; b) montaż na zasilaniu instalacji [1]

5 Lokalizacja stabilizatora różnicy ciśnienia z zewnętrznym pomiarem, montowanego równolegle
w sieci przewodów: pracujący jako otwierający się (a), pracujący jako zamykający się (b) [1]
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6 Równoległy montaż stabilizatora różnicy ciśnienia
z wewnętrznym pomiarem [1]

W przypadku zaworu z wewnętrznym pomiarem,
przy montażu równoległym, jak pokazano na rysunku 6, mechanizm działania jest narzucony.
Wewnętrzny sygnał ciśnienia dostarczany jest
ze strony pierwotnej sieci przewodów, tj. strony
o wyższym ciśnieniu. Drugi sygnał pobierany
jest ze strony wtórnej sieci, o niższym ciśnieniu.
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Zawór pracuje więc jako otwierający się przy
wzroście ciśnienia czynnego. Idąc dalej – jeśli rurka impulsowa nie zostanie podłączona, to górna
strona membrany będzie pod ciśnieniem atmosferycznym i zawór ten będzie działał jak zawór
nadmiarowo-upustowy, reagując tylko na przyrost ciśnienia po stronie pierwotnej.
Za pomocą stabilizatora różnicy ciśnienia można również skonstruować układ do utrzymywania (względnie) stałego przepływu w regulowanej
części sieci przewodów. Prezentuje to rysunek 7.
Kryza pomiarowa daje określony spadek ciśnienia
przy danej wartości strumienia czynnika. Wraz ze
zmianą strumienia czynnika zmienia się spadek ciśnienia na niej. Jeśli więc element ten obejmie się
pętlą stabilizacji ciśnienia, podłączając pod niego rurki impulsowe, to stabilizator różnicy ciśnienia, starając się utrzymać zadaną wartość, będzie
w efekcie stabilizował przepływ czynnika. W miejscu kryzy użyć można ręcznego zaworu regulacyjnego, ustawionego na określoną wartość oporu hydraulicznego (współczynnika przepływu).
Istotna jest konfiguracja połączeń rurek impulsowych doprowadzających sygnały ciśnienia. Jeśli
chcemy uzyskać stabilizację przepływu, to przy

7 Stabilizacja przepływu z użyciem stabilizatora różnicy ciśnienia i kryzy dławiącej: układ
z zewnętrznym (a) i wewnętrznym pomiarem (b) [1]
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8 Stabilizacja różnicy ciśnień na regulowanej części instalacji (a); stabilizacja przepływu na
regulowanej części instalacji (b) [1, 2]

wzroście ciśnienia w układzie zawór musi się zamykać. Sygnał o wyższym ciśnieniu (+), przed elementem dławiącym patrząc w kierunku zgodnym
z przepływem, musi być doprowadzony na „górną” stronę membrany. Sygnał o niższym ciśnieniu
(-) musi być doprowadzony na stronę „dolną”. Podstawowe praktycznie stosowane schematy z regulatorami różnicy ciśnień przedstawia rysunek 8.

W przypadku tych zaworów dobór wartości stabilizowanej różnicy ciśnienia
przeprowadzany jest przy uwzględnieniu wymaganej wartości strumienia
czynnika, analogicznie jak dla zaworów
nadmiarowo-upustowych. Z uwagi jednak na funkcję zaworu, tj. stabilizację
różnicy ciśnienia, zawór od tego punktu
pracy powinien mieć możliwość zarówno otwierania się, jak i zamykania się,
w przeciwieństwie do zaworu nadmiarowo-upustowego, który tylko się otwiera.
Zatem punkt pracy powinien być ustalony nie na początku, ani nie na końcu
jego charakterystyki dla danej nastawy,
ale pomiędzy tymi dwoma punktami.

Ustalenie go na którymś z krańców będzie oznaczało, że działać on będzie mógł tylko jako zamykający się, tj. jako redukujący ciśnienie, albo tylko
jako otwierający się, tj. jako zwiększający ciśnienie
po stronie wtórnej, nie zaś jako stabilizator różnicy
ciśnienia, tj. jako zamykająco-otwierający. Charakterystyki hydrauliczne typowego stabilizatora różnicy ciśnienia, obrazujące to zjawisko, zaprezentowano na rysunku 9. Symbolem Xp oznaczono tzw.
zakres proporcjonalności, w zakresie którego zawór
pracuje. Sytuacja jest tutaj analogiczna do zaworów
omówionych w poprzedniej części – proporcjonalny
charakter działania uniemożliwia osiągnięcie idealnej stabilizacji różnicy ciśnienia po stronie wtórnej
przy jego wahaniach po stronie pierwotnej – linie
nie są poziomie, jak byłoby w idealnym przypadku.
Przykład doboru
Należy dobrać stabilizator różnicy ciśnienia i jego
nastawę dla następujących danych:
- zawór ma mieć możliwość pracy zarówno jako
zamykający się, jak i jako otwierający się w przedziale swojego użytecznego zakresu proporcjonalności Xp,
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- wymagana wartość stabilizowanej różnicy
ciśnienia: Δp = 250 mbar = 0,25 bar,
- projektowa wartość strumienia czynnika:
V = 650 l/h = 0,65 m3/h,
- rozpatrzyć zastosowanie zaworów Herz 4007
o średnicy nominalnej DN15 i DN25.
Rozwiązanie
Zgodnie z nomogramem charakterystyk hydraulicznych zaworów, zamieszczonym na rysunku
10, widać, że punkt pracy znajduje się w zakresie,
w którym pracować mogą oba zawory.

9 Charakterystyki hydrauliczne stabilizatora różnicy ciśnienia Herz 4007 [2

Nastawa różnicy ciśnień dla zaworu Herz 4007
DN15 powinna wynosić ok. Δp = 250 mbar, zaś
dla zaworu Herz 4007 DN25 powinna wynosić
ok. Δp = 212 mbar. Jednak dla zaworu Herz 4007
DN25 oznacza to punkt pracy niemal na początku jego charakterystyki, tj. przy niewielkim użytecznym zakresie proporcjonalności Xp i tym samym przy małym stopniu otwarcia, tj. małym

10 Odczyt nastawy różnicy ciśnienia stabilizatora różnicy ciśnień [1, 2]
Literatura:

1. Muniak D.: Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych. Typy, konstrukcje, charakterystyki, zastosowania, PWN, Warszawa 2017
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wzniosie grzybka regulacyjnego nad gniazdem
zaworu. Zatem zawór będzie miał możliwość zamykania się w niewielkim zakresie ruchu grzybka, potencjalnie wchodząc w obszar mniej niestabilnej pracy i gorszej jakości regulacji.
Dla zaworu Herz 4007 DN15 punkt pracy wypada mniej więcej w połowie użytecznego zakresu proporcjonalności Xp, a więc zakres ruchu
grzybka przypadający na zamykanie się i obniżanie różnicy ciśnienia w sieci wtórnej oraz otwieranie się i zwiększanie różnicy ciśnienia w sieci
wtórnej jest podobny. Dlatego powinno się wybrać ten zawór.

Wskazówki doboru
• Punkt pracy stabilizatora różnicy ciśnienia powinien
być dobrany tak, aby miał on możliwość zarówno efektywnego otwierania się, jak i zamykania się, a tym samym aby miał możliwość stabilizacji różnicy ciśnienia
w części wtórnej przy obustronnych wahaniach ciśnienia
w części pierwotnej na podobnym poziomie. Nie musi to
jednak oznaczać doboru dokładnie w połowie charakterystyki regulacyjnej. Szczegółowo opisano to w pracy [1].
• Należy unikać dobierania zbyt dużych zaworów.
Jeżeli w trakcie doboru okaże się, że można zastosować dwa różne rozmiary danego zaworu, to należy wybrać ten mniejszy. Jest to korzystne z punktu widzenia jakości regulacji, a także jest to rozwiązanie tańsze.
• Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem są zawory z wewnętrznym pomiarem, tj. z jedną wolną rurką
impulsową. Tego typu zawory należy montować na
przewodzie powrotnym, a nie na zasilającym.
• Stabilizatory różnicy ciśnienia mogą być użyte do
stabilizacji przepływu, a także jako zawory nadmiarowo-upustowe. Nie jest to jednak ich podstawowa rola
i są w takim zastosowaniu wyborem droższym, niż dedykowane do tych celów zawory.

2. Materiały katalogowe i prasowe firmy Herz
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Zawory mieszające NovaMix
Do różnorodnych zastosowań instalacyjnych
Instalacje grzewcze, sanitarne czy solarne – zawory mieszające
szwajcarskiej firmy Taconova znajdują zastosowanie w niemal wszystkich
kluczowych obszarach techniki domowej. Produkty z serii NovaMix
pracują samoczynnie i bez dodatkowej energii pomocniczej.
Dzięki temu wyraźnie poprawiają efektywność systemów oraz
komfort i bezpieczeństwo korzystania z instalacji.
W instalacjach wody pitnej zawory mieszające
NovaMix nadają się do montażu w punkcie centralnym – można je doskonale połączyć na przykład z systemami solarnymi – lub bezpośrednio
w punkcie poboru. Ograniczają one wysoką temperaturę wody do wartości stałej i zapewniają w ten

Zawór mieszający NovaMix Value

sposób skuteczną ochronę przed poparzeniem.
Dodatkowo zawory NovaMix zwiększają ilość dostępnej ciepłej wody.
Wszechstronne zastosowanie
Produkty z serii NovaMix są stosowane w ogrzewaniu płaszczyznowym do podmieszania żądanej temperatury zasilania albo jako zawór rozdzielczy w instalacjach klimatyzacyjnych. Zawory
Taconova odgrywają istotną rolę także w instalacjach wykorzystujących OZE, przy ładowaniu
zasobnika z kotła na paliwo stałe. Ich zastosowanie przeciwdziała tworzeniu się kondensatu,
w szczególności w trakcie procesu rozpalania.
Ogranicza to powstawanie smoły i zapobiega
korozji kotła.
Precyzyjna regulacja temperatury
Samoczynny termostatyczny zawór mieszający,
NovaMix Value zapewnia stałą temperaturę wody
w punkcie poboru z możliwością dokładnej, bezstopniowej regulacji w zakresie 20-50°C, 45-65°C
lub 35-70°C. Dzięki trzem dostępnym średnicom
(DN 15, 20 i 25) produkt ma szeroki wachlarz
zastosowań. W wersji z zaworami zwrotnymi
nie są potrzebne dodatkowe uszczelnienia.

Zastosowanie zaworów NovaMix w instalacji wody użytkowej w punkcie centralnym ze
wspomaganiem solarnym

Zawór NovaMix w funkcji rozdziału w obiegu ładowania zasobnika
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Akademia dobrej oferty
SCCOT cz. 3
Wygrywają pierwsi – czy czas,
w jakim złożymy ofertę, wpływa na decyzję klienta?
Pawe ł K ac z m a re k

a jednocześnie ogranicza do minimum niepożądane domieszki zimnej wody. Pozwala to na
maksymalne wykorzystanie temperatury dostępnej w buforze. Zawory NovaMix Value mają
powłokę zapobiegającą osadzaniu się kamienia, gwarantującą długotrwałą bezproblemową eksploatację.

Badania wskazują, że klient, otrzymując 10 zapytań ofertowych, ostatecznie rozmawia tylko
z 3 firmami. Najczęściej są to firmy, które odpowiedzą najszybciej. Firmy ze spóźnioną reakcją
mają straconą pozycję na samym starcie. Dzieje
się tak z bardzo prostej przyczyny – klienci także są zabiegani, zalatani i zwyczajnie mają rozproszoną uwagę. Jeśli weźmiemy pod uwagę też
poprzednią wskazówkę, że świadoma firma nawiązuje i zacieśnia relację z klientem, każdy następny oferent jest w trudniejszym położeniu.

Skuteczna ochrona i elegancki design
Podumywalkowe termostatyczne zawory mieszające NovaMix Compact skutecznie utrzymują stałą temperaturę wody zmieszanej w punkcie
poboru. Zapewniają więc ciągłą ochronę przed
oparzeniem, nawet przy wysokiej temperaturze
wody w zasobniku. Produkty przeznaczone są do
stosowania w instalacjach sanitarnych, zarówno
w budynkach prywatnych, jak i publicznych. Estetyczny wygląd pozwala na montaż bezpośrednio pod umywalką. Zakres regulacji wynosi do
70°C – model NovaMix Compact 70 oraz 50°C –
NovaMix Compact 50 TMV2. Dla hydraulicznego
bezpieczeństwa wbudowano zawory zwrotne
na dopływie ciepłej i zimnej wody. Produkt jest
dopuszczony do montażu w dowolnej pozycji.

Oczywiście wykonanie dobrej oferty wymaga
czasu, dlatego pierwsza reakcja nie oznacza zawsze wyścigu, kto złoży pierwszą ofertę. Sposobów na szybką reakcję jest bardzo dużo. Należy
uczynić z niej element strategii obsługi klienta.
A oto kilka przykładów:
• w przypadku kontaktu klienta poprzez maila,
absolutną podstawą jest autoresponder, który
potwierdzi otrzymanie wiadomości i poinformuje
o kontakcie zwrotnym. Zazwyczaj będąc na budowie, nie ma przecież czasu na ręczne odpisywanie na maile;
• następnie zgodnie z obietnicą należy się skontaktować – koniecznie tego samego dnia;
• w przypadku rozmowy telefonicznej po jej zakończeniu dobrze jest napisać smsa z podziękowaniem

Zawór NovaMix w funkcji rozdziału w obiegu ładowania zasobnika

Kolejną cechą charakterystyczną jest kolba regulacyjna uszczelniona po obu stronach (dotyczy
to również zaworu NovaMIx High Capacity), co
zapewnia pewną ochronę przed poparzeniem,

Zawór mieszający NovaMix Compact

za kontakt i przesłanie adresu e-mail, na który
klient może wysłać swoje dane;
• w drugim kroku dobrym sposobem na zyskanie cennego czasu, a zarazem dowodem na profesjonalne podeście do tematu jest wysłanie
klientowi prośby o uzupełnienie formularza lub
kwestionariusza, w którym klient określi np. charakterystykę swojego budynku. Przyśpieszy to
znacznie przygotowanie oferty i pozwoli przygotować się do rozmowy pogłębionej o potrzebach ukrytych klienta.
Sposobów i pretekstów do szybkiego kontaktu
jest bardzo dużo i świetnie działają.
Niezależnie od powyższych metod na szybką reakcję, ostatecznie klient czeka na ofertę. Powinna ona pojawić się nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych. By wykonać oferty sprawnie i szybko, stosuj kilka sprawdzonych metod:
• przygotuj szablony ofert z gotowymi opisami
i zwrotami,
• duplikuj oferty wcześniejsze, które przygotowałeś dla innych klientów,
• korzystaj z kartotek i baz danych, by nie trzeba było
ręcznie wpisywać do ofert produktów i czynności.
O możliwościach tworzenia ofert szybkich i profesjonalnych przeczytasz więcej na www.sccot.pl
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Drugi kwartał 2022 roku
w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce
Raport SPIUG

Ogólna sytuacja gospodarcza
w kraju – wybrane zagadnienia

II kwartał 2022 już raczej nie był kolejnym dobrym kwartałem dla branży
instalacyjno-grzewczej, m.in. z powodu wybuchu wojny na Ukrainie,
dalszych problemów dostaw podzespołów z Dalekiego Wschodu
i postępującego zubożenia społeczeństwa. Pomimo względnie dobrych
wyników w grupie produktowej pomp ciepła i kolektorów słonecznych,
widać było coraz większą niepewność co do wyników w przyszłości oraz
generalnie co do kierunku, w którym gospodarka się rozwinie w wyniku
wszystkich perturbacji geopolitycznych.
Wskaźnik S&P Global PMI Polski Sektor Przemysłowy – złożony indeks obrazujący kondycję przemysłu, kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia,
czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych – odnotował w czerwcu wartość 44,4 pkt. Indeks spadł
z majowego poziomu 48,5, sygnalizując pogorszenie warunków gospodarczych w sektorze drugi miesiąc z rzędu. Ponadto czerwcowy odczyt
był najniższy od 25 miesięcy, głęboko poniżej liczby oddzielającej ekspansję od recesji. Jeszcze rok
temu indeks osiągnął rekordowo wysoki poziom
59,4 pkt. Wskaźnik PMI sugeruje bardzo silne spowolnienie aktywności w II poł. 2022 r.

ale i uderzy w branżę grzewczą. Zakaz miałby
obowiązywać od 2027 r. dla nowych budynków
i od 2030 r. – dla modernizowanych (gruntownie
remontowanych). Jest to pomieszanie różnych
informacji, z których żadna nie mówi o całkowitym zakazie montażu kotłów gazowych, a powielanie tego typu informacji jest typową manipulacją, która ma wpływ na kształtowanie rynku
i bezpieczeństwo zaopatrzenia domostw w ciepło w najbliższym czasie.

Całkowite zatrzymanie przepływu gazu ziemnego z Rosji do Polski i ograniczony przepływ z Rosji
do innych krajów europejskich oznacza większe
ryzyko niedoboru, co przekłada się bezpośrednio na decyzje dotyczące zakupu kotłów gazowych na nowe inwestycje. O ile rok 2022 wydaje
się być raczej bezpieczny, głównie dzięki wysokim stanom magazynowym, o tyle rok 2023 może
okazać się wyzwaniem. Niedobór gazu na rynku
krajowym może sięgnąć nawet 4 mld m3 (ponad
20% zapotrzebowania).
Na koniec należy wspomnieć o krążących i powielanych na rynku informacjach, dotyczących zakazu montażu kotłów gazowych, która ma wpływ
nie tylko na zmianę przyzwyczajenia Polaków,

W przypadku budownictwa, w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,0% w odniesieniu do analogicznego okresu 2021 roku, co z jednej strony,
biorąc pod uwagę otoczenie gospodarcze, może
wydawać się rewelacyjnym wynikiem, jednak po
uwzględnieniu wielkości inflacji jest raczej potwierdzeniem kontynuacji obserwowanego już od
wielu miesięcy zmniejszania się dynamiki wzrostów w branży budowlanej i przechodzenia powoli w okres pewnej niestabilności pogłębionej
przez efekt niepewności spowodowanej obserwowanym przegrzaniem rynku budowlanego.
W okresie pierwszego półrocza 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego
roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 6,5% (w 2021 r. spadek o 6,9%) oraz remontowych o 20,6% (w 2021 r. wzrost o 4,4%).
W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku, sprzedaż
prac budowlano-montażowych wzrosła w skali roku we wszystkich działach budownictwa.
W podmiotach realizujących prace z zakresu budowy budynków o 24,6%, specjalizujących się we
wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 5,9% oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne również o 5,9%.
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Rozwój budownictwa mieszkaniowego
a tendencje w branży instalacyjno-grzewczej
Wyniki pierwszego półrocza 2022 w budownictwie mieszkaniowym potwierdzają wyraźną tendencję osłabienia dynamiki rozwoju, która była
widoczna w tym segmencie branży budowlanej
w zeszłym roku. Z powodu dużej zwyżki cen, trudnościami z pozyskaniem kredytu i wyczerpywaniem się zasobów finansowych dynamika wzrostu coraz bardziej uległa osłabieniu, szczególnie
jeśli chodzi o wykańczanie przekazanych w stanie deweloperskim mieszkań.
W okresie I-VI 2022 roku oddano do użytkowania
w dalszym ciągu więcej lokali niż rok wcześniej, ale
ponownie spadła liczba rozpoczętych budów oraz
liczba udzielanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń
nowych budów. Według danych ogłoszonych przez
GUS, w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku
oddano do użytku ok. 109,4 tys. mieszkań co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. W I półroczu 2022 roku
rozpoczęto budowę 119,7 tys. mieszkań, co stanowi spadek o ok. 17,2%, w odniesieniu do I półrocza 2021 roku. W I półroczu 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy dla
170,8 tys. mieszkań, tj. o 0,5% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.
Pomimo dość umiarkowanych statystyk, informacje z rynku wskazują jednak na duże spadki rozpoczynanych i przygotowywanych inwestycjI mieszkaniowych w każdej kategorii, które
pogłębiły się jeszcze bardziej w II kwartale 2022.
Prognozy są mało optymistyczne. Developerzy
starają się szybko zbywać mieszkania do funduszy inwestycyjnych, aby nie zostać z pustostanami
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generującymi koszt utrzymania. Nowe inwestycje są tam rozpoczynane, gdzie powierzchnie są
już sprzedane. Dokańczane są zadania już rozpoczęte, nowe są zawieszane pomimo formalnego
rozpoczęcia procesu realizacji zadania budowlanego. Decydującą rolę odgrywa w tej sytuacji
koszt kredytu. Ta sytuacja zmieni także warunki
na rynku pracy i dokona jego przewartościowania w trzecim i czwartym kwartale. Raptem może
pojawić się nadpodaż rąk do pracy.
Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej
W II kwartale 2022 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej uległa według ogromnej większości zebranych opinii pogorszeniu. Widoczne
były spadki w większości grup produktowych
w porównaniu do poprzednich kwartałów.
Mimo to nadal wyniki sprzedażowe są zadowalające – miał na ten fakt znaczący wpływ pierwszego kwartału. Natomiast trudności zaopatrzeniowe powodują opóźnienia w dostawach lub
zakupy w firmach konkurencyjnych dysponujących asortymentem na chwilę zakupu. Zaznacza
się spadek zainteresowania urządzeniami średniej i dużej mocy, oznacza to ograniczenie inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, czy usługowym.
Sytuacja w hurtowniach. Czerwiec, ale również lipiec hurtownie zamknęły słabymi wynikami, pojawiły się spadki, poza tym zaczyna być
widoczna dość nieciekawa sytuacja finansowa.
Niektóre firmy dystrybucyjne zaczynają mieć zaległości płatnicze. Zapowiedź podwyżek u producentów spowodowała skumulowanie zamówień od instalatorów i naciski na przetrzymanie
towaru, opóźnienie na budowach wymusza na
hurtownikach przetrzymanie towaru, ale także
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zatory płatnicze. Niektórzy hurtownicy każą płacić za magazynowanie u siebie towaru. Sytuacja
robi się nerwowa, a nowych przetargów jest mniej
i często są ogłaszane powtórnie z uwagi na poziom cen, jakich budżet inwestorski nie przewidział. Drugi kwartał w hurtowniach w stosunku
do pierwszego, zakup, spadek w całości około
5-10%. Na razie nie wynika to ze spadku sprzedaży tylko z obawy o rynek w najbliższym czasie. Firmy zaczęły zmniejszać magazyny. Ciągle
jest bardzo duży deficyt w dostępności pomp
ciepła i zasobników do nich. Problemy są też
z pompami obiegowymi, ale już coraz mniejsze.
Ciągle widać także duży popyt na rozwiązania
z pompami ciepła i instalacjami niskotemperaturowymi, co jest wynikiem promowania ich na
każdym szczeblu decyzyjnym i PR.
Pompy ciepła kontra kotły gazowe. W sporej części, sprzedaż urządzeń grzewczych była
oparta o rynek wymian, ale perturbacje związane na początku z problemami realizacji przyłączy gazowych pod koniec 2021 roku oraz na
początku I kwartału 2022, a później z drastycznymi podwyżkami cen gazu, spowodowały, że
inwestorzy planujący wymianę starych urządzeń
grzewczych na nowe gazowe kotły kondensacyjne, zaczęli wstrzymywać się z realizacją lub
wręcz występowali do NFOŚiGW o zamrożenie
zawartych już umów w ramach programu Czyste Powietrze, co widać w jego aktualnych statystkach. Te straty skompensowały w pewnym
stopniu znaczne wzrosty udziału pomp ciepła w
ramach programu Czyste Powietrze, ale oznacza to, że użytkownicy końcowi na wszelki wypadek zostawiają sobie możliwość dalszego spalania różnych odpadów i zatruwania otoczenia.
Dużą niepewność budzi obawa o sposób doboru i montażu pomp ciepła, oraz czy budynki,
w których montowane są pompy ciepła, mają

standard zapotrzebowania na ciepło pozwalający na optymalne wykorzystanie zalet tych
urządzeń. Obserwuje się, że coraz więcej producentów kotłów na paliwa stałe rozszerza swoja
ofertę o pompy ciepła. Coraz większe obawy o
dostępność paliw i nośników energii powoduje renesans zainteresowania różnymi pozaklasowymi urządzeniami grzewczymi, w których
można spalić wszystko. Także oferta rządu na
dofinansowanie zakupu węgla, co po przeanalizowaniu wydaje się fikcją, ma jednak przełożenie PR na odbiorców, szczególnie tych, którzy zamienili kotły węglowe i śmieciuchy na gaz
i teraz czują się nabici w butelkę i pozostawieni
samym sobie. Tego typu działanie jest całkowitym zaprzeczeniem dotychczasowych działań
na rzecz poprawy jakości powietrza. Do tego
dokłada się intensywna kampania antygazowa, powodująca chaos informacyjny i powielane błędne informacje, jakoby od 2027 roku miał
nastąpić zakaz instalacji kotłów gazowych, co
nie jest zgodne z rzeczywistością.
Pomimo tych zjawisk, popyt na urządzenia
grzewcze był nadal wysoki i dynamika spływu zamówień była sztucznie hamowana poprzez wstrzymywanie przyjmowania zamówień
z uwagi na braki asortymentowe, co oznacza,
że osiągnięty wynik mógłby być jeszcze wyższy.
Podobnie jak pod koniec 2021 roku, klienci często decydowali się na takie produkty, jakie były
dostępne, a nie takie, jakie chcieli pierwotnie
zamówić. Taka sytuacja z możliwością dostaw
spowodowała, że nawet niszowe marki osiągnęły spektakularne wzrosty, jeżeli tylko posiadały
produkty na stanie magazynowym. Ciekawym
zjawiskiem jest to, że w wypadku pomp ciepła
marka przestaje mieć tak duże znaczenie, jak
w wypadku kotłów. Widać duży wzrost rozdrobnionego importu pomp ciepła głównie
z Chin, gdzie w przeciwieństwie do producentów
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europejskich nie ma problemów z komponentami do produkcji, ale za to pod znakiem zapytania jest przyszła jakość serwisu i doradztwa
technicznego, chociaż doszły sygnały z rynku,
że import z tego kierunku także zaczął się zatykać. To może mieć potencjalnie negatywny wpływ na cały budowany od kilku lat rynek
w tej grupie produktowej.
Pompy ciepła królują w zapytaniach, co powoduje, że potencjalni klienci rozpatrują zamianę nowego kotła kondensacyjnego na pompę
ciepła, ale po przeanalizowaniu i czasie zwrotu
i rosnących cenach energii elektrycznej, która
z powodu zwiększonego popytu może do końca roku wzrosnąć o dalsze 50%, często rezygnują
z takiego działania, tym bardziej, że ceny gazu
na rynkach europejskich mają tendencję spadkową. Ciągłe podwyżki urządzeń cen grzewczych
powodują, iż klienci szukają tańszych rozwiązań
i pojawia się zjawisko rezygnacji z marek premium na poczet tańszych urządzeń.
Tendencja
I kwartał 2022/
I kwartał 2021
gazowe kotły wiszące ogółem
- 8%
gazowe kotły wiszące kondensacyjne
-8%
gazowe kotły wiszące konwencjonalne
-24 %
gazowe kotły stojące ogólnie
-12%
gazowe kotły stojące kondensacyjne
-11%
gazowe kotły stojące konwencjonalne
-49 %
gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u.
- 60 %
olejowe kotły stojące ogólnie
-29%
olejowe kotły stojące kondensacyjne
-46%
olejowe kotły stojące konwencjonalne
+55%
kotły na paliwa stałe
b/d
kolektory słoneczne
+2%
pompy ciepła
+102%
zasobniki i bufory
+17%

Grupa produktowa

Tabela Sytuacja w wybranych grupach produktowych
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Nadchodzi zima,
Komisja Europejska
planuje oszczędzać gaz
Komunikat prasowy SPIUG
Po pierwszych nieoficjalnych informacjach, które zostały udostępnione
w I połowie sierpnia, Komisja Europejska
oficjalnie wydała komunikat „Oszczędzaj gaz na bezpieczną zimę”. Celem
Komisji jest zmniejszenie zużycia gazu
w Europie o 15% do wiosny przyszłego
roku. Aby to zrobić, komunikat zawiera w załączniku europejski plan redukcji zapotrzebowania na gaz i zapowiada
wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
w sprawie skoordynowanych środków redukcji zapotrzebowania na gaz.

Podobnie jak w przypadku nieoficjalnych informacji, pierwsza część komunikatu koncentruje
się na istniejących narzędziach, którymi UE już
dysponuje, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, takich jak:
– krajowe plany działań zapobiegawczych, państwa członkowskie muszą przygotować na mocy
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu,
– możliwość ogłoszenia przez Komisję Europejską
stanu nadzwyczajnego w Unii lub stanu nadzwy-

czajnego w regionie „dla szczególnie dotkniętego
regionu geograficznego na wniosek co najmniej
jednego państwa członkowskiego” oraz
– mechanizm solidarności gwarantujący dostawy do „odbiorców chronionych”.
Następnie Komisja przypomina o działaniach podjętych przez UE od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę oprócz tych ram. Rozporządzenie w sprawie magazynowania gazu weszło w życie w dniu 1 lipca,
a Komisja dokonała przeglądu wszystkich krajowych
planów operacyjno-ratunkowych we współpracy
z państwami członkowskimi, ENTSOG i ENTSOE.
Ponadto Komisja podjęła szereg działań w celu
dywersyfikacji dostaw z krajami posiadającymi
takie zasoby, jak USA, Norwegia, Azerbejdżan, Katar, Egipt, Izrael, Algieria i wiele innych.

Symulacje przeprowadzone przez Komisję i ENTSOG sugerują, że poziom zmagazynowania gazu może wynosić od 65%
do 71% na początku sezonu grzewczego,
w przeciwieństwie do celu 80% rozporządzenia w sprawie magazynowania gazu.
Do uniknięcie luki gazowej w nadchodzących miesiącach, ogólna zalecana redukcja zapotrzebowania na gaz od 1 sierpnia
do 31 marca 2023 r. wynosi 15%.

Kluczowymi zasadami unijnego planu ograniczania zapotrzebowania na gaz są substytucja,
solidarność i oszczędności w zużyciu gazu. Jeśli
chodzi o budynki, plan ma na celu ograniczenie
ogrzewania i chłodzenia poprzez:
1. zmniejszenie szczytowego zużycia energii elektrycznej z chłodzenia,
2. w okresie zimowym, poprzez wdrożenie alternatywnych źródeł ciepła dla systemów ciepłowniczych, poprzez pompy ciepła i inteligentne systemy zarządzania energią w gospodarstwach
domowych, oraz
3. poprzez kampanie oszczędzania gazu, na przykład poprzez zmniejszenia ustawienia termostatu o 1°C lub przy użyciu mniejszej ilości ciepłej
wody. Możliwe są również dobrze zaprojektowane systemy taryfowe bonus-malus. Jak ustaliła Komisja Europejska: oszczędności można również znaleźć, nakazując ograniczenie ogrzewania
budynków publicznych, biur, budynków komercyjnych i otwartych przestrzeni, takich jak tarasy zewnętrzne, tam gdzie jest to technicznie wykonalne i wykonalne.
Inne przepisy mają na celu oszczędzanie gazu
wykorzystywanego w produkcji energii elektrycznej i ciepła poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, import energii elektrycznej oraz
promowanie w miarę możliwości zmiany paliwa
w sektorach energii i ciepła, przy czym priorytetowo traktuje się przejście na paliwa odnawialne
i czystsze w eksploatacji paliwa. W odniesieniu
do przemysłu działania Komisji obejmują zmianę
paliwa i działania rynkowe, takie jak krajowe lub
wspólne aukcje lub systemy przetargowe, umowy swapowe między dużymi odbiorcami, umowy o skróconym okresie wypowiedzenia i elastyczność po stronie popytu w zakresie energii
elektrycznej.
Ponadto Komisja proponuje rozporządzenie Rady
umożliwiające skuteczne działania w celu przeciw-
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działania ryzyku braku równowagi między podażą a popytem na europejskim rynku gazu, w tym
poprzez niezbędne ramy zarządzania. Państwa
członkowskie będą miały możliwość wprowadzenia niezbędnych redukcji na zasadzie dobrowolności jako pierwszego kroku, ale jeśli redukcja zużycia gazu jest niewystarczająca Komisja
może uruchomić wiążącą redukcję o 15% w celu
zapewnienia niezbędnej ogólnej redukcji w UE na
rzecz bezpieczniejszej zimy dla wszystkich.
Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem:
Komisja powinna być uprawniona do składania deklaracji, po konsultacji z odpowiednimi grupami ryzyka i Grupą Koordynacyjną
ds. Gazu ustanowioną na mocy rozporządzenia
(UE) 2017/1938 oraz z uwzględnieniem wszelkich
opinii wyrażonych przez państwa członkowskie
w tym kontekście, ostrzeżenie unijne, w przypadku gdy dobrowolne działania na rzecz ograniczania popytu okażą się niewystarczające, aby
zaradzić ryzyku poważnego niedoboru dostaw.
Co najmniej trzy właściwe organy państw członkowskich, które dokonały wpisów krajowych, powinny mieć możliwość zwrócenia się do Komisji
o ogłoszenie wpisu unijnego. […] Ostrzeżenie unijne powinno służyć jako poziom kryzysowy specyficzny dla Unii, który powinny spowodować
obowiązkowe ograniczenie popytu.
Artykuł 6 wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady wskazuje: Podejmując decyzję w sprawie
działań w celu redukcji popytu, państwa członkowskie biorą pod uwagę działania mające na
celu zmniejszenie zużycia gazu w sektorze energii elektrycznej, działania zachęcające do zmiany paliwa w przemyśle, krajowe kampanie
uświadamiające oraz ukierunkowane zobowiązania do ograniczenia ogrzewania i chłodzenia, a także środki rynkowe promujące przechodzenie na inne paliwa i zmniejszenie zużycia
przez przemysł.
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Naukowcom ufamy,
ale nie doceniamy
konsensusu naukowego
w sprawie zmian klimatu
Wyniki międzynarodowego badania
Opinia publiczna w Polsce oraz w innych krajach
europejskich zdecydowanie nie docenia zakresu konsensusu naukowego w sprawie zmian klimatu. Jednocześnie uważamy, że naukowcy postępują właściwie, aby zahamować postępujące
zmiany. Tak wynika z badań w ramach międzynarodowego projektu PERITIA. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 12 tys. obywateli z sześciu
europejskich krajów analizował Policy Institute w King’s College w Londynie. Dane zostały zebrane w ramach projektu Komisji Europejskiej
badającego zaufanie społeczeństwa do specjalistycznej wiedzy. Tym razem analizowane były
opinie dotyczące zmian klimatu oraz podejście
do instytucji zajmujących się tymi zmianami.
Obywatele wobec zmian klimatu
Jedynie 66% Polaków uznaje działanie człowieka
za przyczyniające się do zmian klimatu. Tymczasem 99% naukowców zajmujących się klimatem
uznaje ten czynnik. Z czego wynika taka rozbieżność? Jak tłumaczy przewodniczący zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN prof. Szymon Malinowski, wyniki te są

zgodne z ogólnym stopniem zaufania do nauki.
Wskazywał też, że podobne odsetki przedstawia
KANTAR w swoich badaniach „Ziemianie Atakują”.
Pozostałe badane kraje radzą sobie niewiele lepiej niż Polska w rozpoznawaniu prawdziwego
poziomu wiedzy naukowej na temat zmian klimatu, a Irlandia – która jest najbliżej prawidłowej odpowiedzi – tylko nieznacznie lepiej (71%).
Chociaż ludzie są raczej skłonni do zaakceptowania pewnych realiów zmian klimatycznych, to
nadal jest grupa osób, która nie uznaje niektórych dobrze znanych faktów:
• 16% dorosłych Polaków twierdzi, że to nie działalność człowieka ma wpływ na zmiany klimatu,
• 11% Polaków nie wierzy, iż globalny wzrost temperatury w ostatnim stuleciu był największym
w ciągu ostatniego tysiąclecia. Jak tłumaczy prof.
Malinowski, istnieje pogląd, że to obserwowane
zjawisko ma przyczyny naturalne.
Według badania stosunkowo duży odsetek społeczeństwa uważa, że innowacje, które mogłyby
pomóc w walce ze zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka, są ukrywane. W Polsce
45% respondentów twierdzi, że koncerny naftowe
ukrywają technologię, dzięki której samochody

mogą jeździć bez benzyny lub oleju napędowego (dla porównania 22% uważa, że to fałsz).
Mieszkańcy Polski (41%) są najbardziej skłonni
twierdzić, że zmiana klimatu już teraz szkodzi im
osobiście. Dla porównania mieszkańcy Norwegii
(16%) są najmniej do tego skłonni.
Sądzimy też, że zamiany klimatu są poza naszą
kontrolą – niemal 30% respondentów w Polsce
tak uważa (dla porównania 64% Irlandczyków
sądzi odwrotnie).
Co sądzimy o instytucjach zajmujących się
zmianami klimatu?
Badanie dotyczyło także oceny instytucji zajmujących się badaniem klimatu – rządów krajowych,
Komisji Europejskiej oraz naukowców.
W Polsce 52% osób twierdzi, że rząd jest motywowany poprawą życia przyszłych pokoleń. Porównując uzyskane dane, w Wielkiej Brytanii uważa tak 45%, a we Włoszech 60%. Nieco mniej, bo
50% Polaków uważa, że motywacją ich rządu jest
poprawa życia ludzi takich jak oni, podczas gdy
w Wielkiej Brytanii uważa tak 39% – najmniej
spośród badanych narodów.
Pozytywnie ocenia się naukowców. Średnio tylko 15% pytanych osób twierdzi, że naukowcy zajmujący się tematyką zmian klimatu są niekompetentni. Ponadto we wszystkich krajach objętych
badaniem są oni uważani za bardziej uczciwych,
zmotywowanych do właściwego postępowania,
otwartych na nowe pomysły i posiadających większą wiedzę niż rządy czy Komisja Europejska, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Natomiast tylko 22% respondentów z Polski postrzega Komisję Europejską jako niekompetentną w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu .
Większość badanych (44%) uważa klimatologów
za osoby kompetentne, podczas gdy tylko 18%
ocenia ich jako niekompetentnych.
Ze wszystkich grup ekspertów najlepiej w badaniu wypadli klimatolodzy. Średnio 57% wszystkich
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respondentów twierdzi, że w większości podziela podobne wartości jak oni. Krajem, w którym pogląd ten
jest najbardziej rozpowszechniony, są Włochy (63%),
następnie Polska (61%) i Irlandia (60%). Pogląd ten
jest najmniej rozpowszechniony w Norwegii (50%).
Średnio 62% osób twierdzi, że naukowcy zajmujący się klimatem przekazują dokładne i bezstronne
informacje. 65% uważa też, że cieszą się szacunkiem, a według 49% badanych są oni uznawani
za autorytety w oczach opinii publicznej.
Osoby, które uważały, że naukowcy ci są najmniej
widoczni w oczach opinii publicznej, to mieszkańcy Polski, gdzie sądzi tak 44% osób, podczas gdy
w Norwegii stanowili 55% a w Niemczech 53%.
O badaniu
Sześć krajów objętych badaniem – Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Niemcy, Norwegia i Polska
– zostało wybranych w taki sposób, aby odzwierciedlić szereg różnych kontekstów, jak położenie
w Europie, wielkość populacji, poziom PKB, struktura polityczna i poziom zaufania do instytucji.
Ankiety przeprowadził Policy Institute z King’s
College w Londynie w styczniu 2022 roku.
O PERITIA
PERITIA – Policy, Expertise and Trust to projekt
badający zaufanie publiczne do wiedzy eksperckiej. Multidyscyplinarny zespół złożony m.in. z filozofów, politologów, etyków, psychologów i medioznawców pomaga obywatelom i decydentom
w zrozumieniu zaufania do nauki oraz zidentyfikowaniu wiarygodnej wiedzy fachowej. Celem
tego działania jest zwiększenie poziomu zaufania do demokratycznego zarządzania krajami
europejskimi. W projekcie zaangażowanych jest
11 instytucji partnerskich. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Więcej: https://peritia-trust.eu/
Źródło: PAN
Pełna informacja: kliknij
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Moduł mieszająco-pompowy W-MOD

Klimakonwektor Vido S2

Moduł mieszająco-pompowy W-MOD przeznaczony jest do wymuszania obiegu cieczy
i stabilizacji temperatury w płaszczyznowej instalacji grzewczej lub instalacji ciepłej wody
użytkowej. W-MOD z termostatycznym zaworem mieszającym przygotowują czynnik
o odpowiedniej temperaturze i tłoczą go za pośrednictwem zainstalowanej pompy do pętli grzewczych rozdzielacza. Montowane są między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w standardowych szafkach rozdzielaczy.
Sercem modułu W-MOD jest elektroniczna pompa obiegowa ePCO Z. Dla układów ciepłej
wody użytkowej w module W-MOD zastosowano pompę cyrkulacyjną PCOw Z z przyłączem
gwintowanym i silnikiem asynchronicznym odpornym na prądy zwarcia przy zablokowaniu.
W-MOD to:
- niezawodna elektroniczna, niewymagająca obsługi, intuicyjna i energooszczędna pompa obiegowa;
- korpus pompy wykonany z żeliwa zabezpieczony kataforetycznie, co daje gwarancję najwyższej odporności na korozję. Zarówno farba, jak i moduł pompowy z atestem PZH umożliwiający stosowanie w instalacjach wody pitnej;
- uniwersalność rozstawu – zastosowany mimośród 30 mm umożliwiający połączenie
z rozdzielaczem o standardowym
rozstawie 210 mm, a także innych
rozdzielaczy o rozstawie od 180 mm
do 240 mm;
- uniwersalność montażu (lewa lub
prawa strona rozdzielacza) modułu W-MOD, który pasuje do każdego
rozdzielacza;
- optymalizacja przepływu poprzez
zastosowany zawór termostatyczny ręczny o przepływie Kvs 3,4 m3/h
(orientacyjna wielkość instalacji to
90 m2);
- łatwość regulacji temperatury w zakresie od 25°C do 45°C poprzez wyposażenie modułu w zawór mieszający, do którego nie trzeba podłączać
żadnego regulatora lub zasilania elektrycznego i prowadzić dodatkowych
przewodów.

Marka Purmo oferuje nowoczesny klimakonwektor Vido S2, który zadba o optymalną temperaturę
w naszych czterech kątach niezależnie od warunków pogodowych za oknem.
Vido S2 doskonale współpracuje m.in. z pompą ciepła (w przypadku funkcji chłodzenia – z pompą ciepła działającą w cyklu odwróconym), co przekłada się na energooszczędność tego rozwiązania i sprawia, że jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Dopuszcza różne opcje instalacji
(w tym montaż sufitowy, naścienny
i w ścianie), co daje dużą swobodę
w projektowaniu wnętrza.
Z powodzeniem może być stosowany w różnych pomieszczeniach
(za wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonym stopniu wilgotności)
w budynkach mieszkalnych oraz
obiektach użyteczności publicznej.
Krótki czas nagrzewania powoduje
ponadto, że mistrzowsko zdaje egzamin w pomieszczeniach rzadko
lub nieregularnie użytkowanych,
takich jak pokoje gościnne. Użytkownicy mogą również cieszyć się
wysokim komfortem akustycznym,
ponieważ klimakonwektor Vido S2
pracuje praktycznie bezszelestnie.
Dodatkowymi atutami Vido S2 są
przyjemny dla oka design oraz możliwość łatwego zarządzania klimakonwektorem za pomocą sterownika. Sterownik wbudowany, który
należy do wyposażenia standardowej wersji Vido S2, służy do regulacji funkcji jednego urządzenia, natomiast sterownik zdalny pozwala
zarządzać nawet 30 klimakonwektorami, przez co idealnie sprawdza
się np. w hotelach czy salach konferencyjnych.

LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP

PURMO
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Moduł SSC Bluetooth® firmy SCHELL

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Konfiguracja elektronicznej armatury wymaga specjalistycznej wiedzy. Dzięki modułowi SSC
Bluetooth® nie trzeba już wykonywać krok po kroku procedur wymaganych przy programowaniu zbliżeniowym. Wystarczy zainstalować bezpłatną aplikację zgodną z Androidem/
iOS na urządzeniu z funkcją Bluetooth® i po podłączeniu modułu do zasilania baterii z jednej i zasilania sieciowego z drugiej strony można wygodnie ustawiać poszczególne funkcje.
Moduł SSC Bluetooth® może być używany na dwa różne sposoby: jako narzędzie do parametryzacji elektronicznej armatury lub jako podłączony na stałe dodatek, który oferuje dodatkowe funkcje. W aplikacji
znajdują się trzy główne zakładki:
Konfiguracja, Informacje i Diagnostyka. W pierwszej z nich instalator może na własnym smartfonie
dopasować wszystkie parametry
armatury do indywidualnych wymagań użytkownika, np. może
wydłużyć czas fabrycznego wypływu wody, ustawić pole zasięgu sensora na maksymalny oraz
włączyć funkcję płukania stagnacyjnego w regularnych odstępach
co 24 godziny od ostatniego użycia. W zakładce Informacje może
odczytać najważniejsze informacje o pierwszym uruchomieniu
armatury, a w sekcji Diagnostyka
– przetestować jej parametry.
Po wprowadzeniu wszystkich
parametrów wystarczy odłączyć
moduł i podłączyć go do innego
elementu armatury z tej samej
grupy, aby przenieść ustawienia za
jednym kliknięciem. Można również pozostawić moduł podpięty
do armatury, aby uzyskać więcej
funkcji związanych z zaawansowaną higieną instalacji.

Panasonic wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności
zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.
Zbiornik dostępny jest w wersji stojącej lub wiszącej (uchwyty ścienne w komplecie), z możliwością
podłączenia rur od dołu lub od góry urządzenia. Powierzchnia wężownicy emaliowanego zbiornika
wzrosła z 1,2 do 1,8 m2, dopasowując się do rozwiązań Aquarea All-in-One firmy Panasonic, dzięki
czemu można go łatwo połączyć z szeroką gamą pomp ciepła A2W tego producenta.
Inne kluczowe cechy urządzenia to:
· klasa energetyczna B,
· kompaktowa średnica 560 mm,
· czujnik temperatury zbiornika,
· port recyrkulacji,
· zabezpieczenie antykorozyjne poprzez zastosowanie emalii oraz anody magnezowej,
· wskaźnik naładowania anody – stale sprawdza ciągłość pręta anodowego. Konieczność wymiany
pokazywana jest wizualnie, nie trzeba opróżniać zbiornika w celu weryfikacji jej stanu.

SCHELL

PANASONIC
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ArmaFlex Duct Plus Al
Kauczukowe izolacje w formie rolki z dodatkową zewnętrzną warstwą folii aluminiowej zbrojonej
włóknem szklanym ArmaFlex Duct Plus Al stosowane mogą być na wszelkiego typu instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych czy systemach HVAC przesyłających czynniki o temperaturze w zakresie od -50 do 110°C. Zamkniętokomórkowa struktura izolacji zapewnia wysokowydajną ochronę
termiczną, pozwalając ograniczyć straty energetyczne. To także doskonała bariera przeciwwilgociowa
zabezpieczająca ochraniane instalacje przed przenikaniem do wnętrza pary wodnej i jej kondensacji
na powierzchni kanałów i przewodów, co przekłada się na minimalizację ryzyka wystąpienia korozji.
Izolacje ArmaFlex Duct pozwalają też na ograniczenie hałasu w pomieszczeniach – już dziewięciomilimetrowa warstwa okładziny wpływa na wytłumienie wewnętrznych odgłosów powstających
wewnątrz instalacji i przewodzonych wzdłuż kanałów.
Wysoka elastyczność materiału i reagująca na nacisk wewnętrzna warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osłonie siatkowej ułatwiają montaż izolacji także w trudno dostępnych przestrzeniach i przyspieszają wykonanie prac, eliminując konieczność pokrywania przewodów osobnymi taśmami klejącymi i klejami.
Dzięki wykonaniu z syntetycznego kauczuku izolacja ArmaFlex Duct Plus Al, podczas
montażu oraz przez cały okres użytkowania, nie powoduje powstawania pyłów
i uwalniania włókien. Umożliwia to stosowanie jej także we wszystkich pomieszczeniach wymagających podwyższonego poziomu higieny takich, jak: placówki
medyczne czy centra baz danych z wrażliwymi na zanieczyszczenia urządzeniami
technicznymi.
Dodatkowe pokrycie materiału zbrojoną
folią aluminiową ułatwia utrzymanie izolacji w czystości oraz zapewnia estetyczny wygląd niewymagający stosowania zewnętrznych okładzin.
Wszystkie izolacje Armacell ArmaFlex Duct
Plus zapewniają podwyższony stopień
ochrony na wypadek pożaru – mieszczą się
w klasie B-s3, d0, co oznacza, że są materiałem nierozprzestrzeniającym ognia, samogasnącym, niezapalnym i niekapiącym.
ARMACELL

Spis reklamodawców

BDR Thermea str. 4, Beretta str. 22, Bosch str. 1, Iglotech str. 42,
Nibe-Biawar str. 44, Purmo str. 46, Termet str. 20, Vaillant str. 21.
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