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Dziś bardziej niż kiedykolwiek szukamy rozwiązań elastycznych,
szybkich, wydajnych i efektywnych kosztowo. Jednocześnie
chcielibyśmy, aby charakteryzowały się one najwyższą jakością
i wizjonerskim wzornictwem. Przedstawiamy jeszcze lepszy
nowy dekoracyjny grzejnik płytowy Purmo Tinos H Flex.
Elegancka płaska obudowa i łagodne linie sprawiają, że grzejnik
pasuje do każdego wnętrza, a środkowe podłączenie i specjalna
wkładka zaworowa zapewniają maksymalną elastyczność w
planowaniu, montażu rur przyłączeniowych i instalacji. Dzięki
nowej konstrukcji grzejnika możesz swobodnie wybrać, po
której stronie zamontować głowicę termostatyczną: po prawej
czy lewej.
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Głowica termostatyczna Evosense
idealnie komponuje się z grzejnikiem
Tinos H Flex zapewniając precyzyjną
regulację temperatury w
pomieszczeniu. Głowice dostępne
są w kolorze białym i czarnym.

Odkryj nowy Tinos H Flex na www.purmo.pl
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Jak i gdzie złożyć wniosek o wpis
do bazy e-CRUB?
System e-CRUB uruchomiono niedawno – 1 sierpnia 2022 r., a staje się on coraz bardziej popularnym narzędziem dla inwestorów i pracowników
urzędów. Nic dziwnego, że w ostatnich dniach
coraz więcej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów, inżynierów, kierowników budów i in.) pyta, co zrobić, żeby być w bazie e-CRUB. Jak i gdzie złożyć
wniosek o wpis do e-CRUB?
Na początek dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nabyli uprawnienia po 1 stycznia
1995 r. Osoby te zostały już wpisane do nowej bazy i mogą się odnaleźć w wyszukiwarce e-CRUB. Obecność tych osób w bazie wynika z faktu, że pierwotny Centralny Rejestr osób
posiadających Uprawnienia Budowlane (CRUB)
dotyczył wyłącznie osób, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. A co z pozostałymi?
Dotychczas osoby, które nabyły uprawnienia
przed 1 stycznia 1995 r., nie były w ogóle widoczne w rejestrze. Nowelizacja przepisów ustawy

Wydatki na cele klimatyczne
to 105 mld złotych od 2013 r.
– dane z MKiŚ
Polska pozyskując środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, jest zobowiązana nie tylko do wydatkowania ich zgodnie
z obowiązującym we Wspólnocie Europejskiej
prawem, ale i składania sprawozdań z wykorzystania dochodów z tychże aukcji. Od 2013 r.
kiedy państwa członkowskie zaczęły składać
raporty z wydatkowania środków z aukcji, Komisja Europejska nie zgłosiła uwag do prezentowanych przez Polskę raportów.
Dyrektywa 2003/87/WE (Dyrektywa ETS) przewi-
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Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br.
otwiera im zupełnie nową perspektywę.
O ile są członkami izb samorządu zawodowego mogą posiadać wpis do centralnego rejestru GINB. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. umożliwia
wszystkim bardziej wiekowym projektantom, inżynierom i innym branżystom z uprawnieniami,
o ile są członkami izb samorządu zawodowego,
wpis do centralnego rejestru e-CRUB.
Chcę złożyć wniosek. Jak mam to zrobić?
Osoba zainteresowana wpisem może wystąpić
z wnioskiem do izby samorządu zawodowego,
której jest członkiem, o przekazanie Głównemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych. Wniosek należy
doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.
Jakie dokumenty mam do niego dołączyć?
Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym nie
ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu

uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego
już go posiada. W samym wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania,
numer PESEL – w przypadku osób posiadających
obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane
identyfikujące uprawnienia budowlane.
Ile będę czekać na decyzję?
Okręgowa komisja kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych
we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Terminy określone są w przepisach. Istnieje jednak możliwość uproszczonego postępowania izby w przypadku, jeśli wnioskujemy tylko na podstawie tych uprawnień, które były
podstawą wpisu. W takim przypadku nie trzeba również dołączać do wniosku uprawnień budowlanych i procedura powinna trwać krócej.
Dlaczego warto się dopisać?
1 sierpnia br. organom administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorowi budowlanemu została udostępniona wyszukiwarka z listą

ok. 130 tys. uprawnionych. Wyszukiwarka umożliwia szybką weryfikację uprawnień projektantów
oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. Osoby posiadające
wpis do e-CRUB nie muszą więc od 1 sierpnia załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach
o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach
i zgłoszeniach składanych w urzędach.
Od 1 sierpnia także obywatele mają dostęp do
bazy poprzez wyszukiwarkę publiczną na stronie
https://e-crub.gunb.gov.pl. Figurowanie w bazie
e-CRUB jest więc pełnym potwierdzeniem wiarygodności przed inwestorem, a także dodatkową reklamą swojej działalności.
Źródło: GUNB
Pełna informacja: kliknij

duje, że wpływy ze sprzedaży uprawnień na aukcjach są dochodami publicznymi, rozdysponowanymi przez państwa członkowskie. Zgodnie
z dyrektywą ETS, co najmniej 50% wpływów, lub
ich równowartość powinna być przeznaczana
na cele klimatyczne. Dotyczą one: transformacji sektora energetycznego i inwestycji w odnawialne źródła energii, zachęt do przestawiania
się na niskie emisje czy publiczne środki transportu. Obejmują też środki służące poprawieniu
efektywności energetycznej, sieci ciepłowniczych
i termomodernizacji budynków lub dostarczeniu wsparcia finansowego w celu uwzględnienia
aspektów społecznych w przypadku gospodarstw
domowych o niższych i średnich dochodach.

Ponadto nakłady te, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2003/87/WE (Dyrektywa ETS), mogą mieć
również charakter np. ulg podatkowych.
Całkowita kwota finansowania na cele klimatyczne, w tym mobilizowanego ulgą podatkową, wyniosła w Polsce co najmniej 105 mld złotych. Stanowi to więcej niż wyniosły w tym czasie wpływy
ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

• wsparcie publicznego transportu zbiorowego –
39,2 mld zł;
• wsparcie przemysłów energochłonnych – 5,1
mld zł;
• wsparcie podmiotów sektora energetycznego
z przeznaczeniem na działania inwestycyjne wpisujące się w strategię jego transformacji – 6,8 mld;
• odliczenia od dochodów w ramach wspierania termomodernizacji i remontów przez wprowadzenie tzw. ulgi termomodernizacyjnej – 21,4
mld zł (skutek dla budżetu to ubytek dochodów o 3,8 mld zł);
• rozwój elektromobilności – 0,3 mld zł.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij

W rzeczywistości, w omawianym w reportażu
okresie – w latach 2013-2022 (sierpień), na cele
klimatyczne przeznaczono kolejno, na:
• wsparcie OZE – 18,7 mld zł;
• wsparcie najuboższych odbiorców energii –
dotychczas 14,1 mld zł;
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Umowa udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla WFOŚiGW w Lublinie na realizację
programu Ciepłe Mieszkanie została podpisana
19 sierpnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Dofinansowanie z Funduszu to prawie 28 mln zł, natomiast budżet programu wynosi 1,4 mld zł. Okres
wdrażania programu obejmuje lata 2022-2026.
Celem programu Ciepłe Mieszkanie 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.
Ponadto program 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 39,9 tys. zł.
Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona
zlokalizowana. Gminy mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW
w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór jest już dostępny, natomiast drugi zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r.
Dofinansowanie, po które mogą sięgnąć mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych, jest
uzależnione od poziomu dochodów i wynosi nawet do 90% poniesionych kosztów. 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 nawet 95% kosztów kwalifikowanych.
Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów
końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij
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27,8 mln zł z NFOŚiGW dla
woj. lubelskiego na działania
w programie Ciepłe Mieszkanie
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Przekształcenie spółki
Instal-Projekt
W dniu 1 września 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki jawnej działającej pod firmą Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy spółka jawna
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na
skutek przekształcenia zmianie ulega forma praw-

Kampania jesienna Poradnik
Inwestora NIBE
Od września br. firma NIBE-BIAWAR ruszyła z kampanią informacyjną Poradnik Inwestora NIBE. Budując, remontując, modernizując dom – inwestor
naprawdę dużo inwestuje: czas, zaangażowanie, pieniądze – chce przy tym dokonywać właściwych wyborów, co do których jest pewny. W kampanii każdemu inwestorowi NIBE przedstawi pakiet rozmaitych
rozwiązań: od ekologiczności, po oszczędności i pakiet dotacji do wykorzystania. W ramach kampanii
doradcy NIBE służyć będą poradami związanymi
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na spółki oraz jej nazwa. Z mocy prawa nadany
został też nowy numer KRS. Przedstawiamy aktualne dane firmy:
INSTAL-PROJEKT sp. z.o.o.
Nowa Wieś, ul Jana Pawła II 12a, 87-853 Kruszyn
KRS: 0000988606
NIP: 8881004722
REGON: 910181649

z doborem pomp ciepła do budynków nowych i modernizowanych oraz ofertą doboru przygotowaną
w oparciu o program NIBE DIM. Za pomocą kalkulatora oszczędności kosztów ogrzewania dostępnego na www.nibe.pl inwestor będzie mógł porównać
koszty eksploatacji pomp ciepła z innymi źródłami
ciepła. Pozna również szerokie możliwości dofinansowania zakupu pomp ciepła, a przy wyborze produktów NIBE – skorzystania z najwyższych możliwych dotacji. Kampania dotyczy ekologicznych pomp
ciepła NIBE, które w niepewnych czasach związanych z rosnącymi kosztami i brakiem dostępności
węgla i gazu, stanowią jedyne pewne źródło energii.
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Veolia współzałożycielem
Polskiej Organizacji Biometanu
Przedstawiciele czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku, przy wsparciu ekspertów branżowych, połączyli siły tworząc Polską Organizację
Biometanu. Celem Organizacji jest rozwój rynku, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu
kraju od importu surowców energetycznych.
Celem Polskiej Organizacja Biometanu jest wsparcie rozwoju sektora biometanu w Polsce i stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych,
prawnych oraz technicznych dla transformacji
energetycznej z wykorzystaniem tego paliwa.
Polska ma olbrzymi i niestety niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu.
Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld
m3 rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60%
obecnego importu gazu ziemnego do Polski.
Dziś w Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, a chętnych do jego
wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa. Polska
Organizacja Biometanu jest oddolną inicjatywą odpowiadającą na zwiększone zainteresowanie tą tematyką.
W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą
obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe,
Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot System, Atrem oraz Związek
Producentów Cukru oraz SMM Legal ENERGY.
Biometan jest paliwem gazowym, który powstaje w procesie oczyszczania biogazu z CO2, dzięki czemu jest uznawany za paliwo zeroemisyjne.
Co istotne, paliwo to, po spełnieniu określonych
parametrów może zostać wtłoczone do sieci
gazowych, co w sytuacji niepewności odnoszącej się do stabilności dostaw gazu z importu,

a także rekordowych cen gazu ziemnego na giełdach, oferuje realną alternatywę.
Dlaczego warto postawić na biometan? W niektórych sektorach wykorzystanie gazu jest konieczne. Przykładem są m.in. zakłady chemiczne, które
potrzebują tego surowca do zapewnienia nieprzerwanej produkcji oraz przemysł petrochemiczny
i rafineryjny. Ekologicznym i tańszym zamiennikiem gazu ziemnego może być więc biometan.
Biometan może odegrać również znacząca rolę
w sektorze ciepłowniczym, który swoją strategię transformacji energetycznej opiera na gazie
jako paliwie przejściowym.
Biometan, zwłaszcza w Polsce, w której produkcja rolnicza jest na wysokim poziomie, jest sposobem na rozwój gospodarki. Polska Organizacja Biometanu wskazuje również, że paliwo
to jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne zgodnie z kierunkami rozwoju
przedstawionymi w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz Europejskim Zielonym Ładzie.
Gaz jest paliwem przejściowym niezbędnym
w procesie dekarbonizacji sektora. Docelowo
jednak, zgodnie z unijnymi oraz krajowymi regulacjami energetyczno-klimatycznymi, sektor
będzie musiał od niego odejść na rzecz innych,
bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł. W obecnej sytuacji, najlepiej więc postawić
na paliwo, które może być produkowane lokalnie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju
gospodarki.
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Zawieszenie norm jakości węgla, osłabianie uchwał
antysmogowych i bagatelizowanie spalania odpadów pokazują nową narrację rządu, który w obliczu kryzysu na rynku paliw postanowił skazać
mieszkańców Polski na smog, nie rozwiązując
przy tym problemu wysokich kosztów ogrzewania. To katastrofalna wiadomość dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci, osób starszych i schorowanych – to oni staną się ofiarami
podniesionych poziomów zanieczyszczonego powietrza tej zimy – ostrzega Polski Alarm Smogowy.
2 września 2022 r. Sejm przegłosował ustawę
w sprawie dopłat do źródeł ciepła. Ustawę uzupełniono o poprawki wprowadzone przez posłów
partii rządzącej mówiące o możliwości zawieszenia norm jakości węgla aż na dwa lata oraz o odstępstwach od dopuszczalnych wartości emisji
w „przypadku nadrzędnej potrzeby utrzymania dostaw ciepła” dla ciepłowni powyżej 1 MW. Oznacza
to, że na składach będzie dopuszczony do sprzedaży węgiel bardziej zasiarczony, zawierający więcej
popiołu i wilgoci. Co gorsze, mimo wysokich cen
węgla obywatele nie będą mieli żadnej gwarancji
co do jego jakości. Gorsze paliwo oznacza zwiększone emisje spalin i – tym samym – wyższe stężenia szkodliwych pyłów i rakotwórczego benzoapirenu. Polska od dekad jest państwem o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej.
W związku z tym rocznie przedwcześnie umiera
tu około 50 tysięcy osób. W nadchodzącym sezonie grzewczym ta liczba może ulec zwiększeniu.
– Obecne działania rządu obnażają jego nieudolność w walce z kryzysem energetycznym – komentuje decyzje rządu i parlamentu Andrzej Guła,
lider Polskiego Alarmu Smogowego – Gdyby rząd
od kilku lat promował efektywność energetyczną
i w programie Czyste Powietrze zadbał o dobre dofinansowanie ocieplenia domów nie potrzebowalibyśmy na ten sezon grzewczy 9-11 mln ton węgla,

ale o połowę mniej. Ponosimy cenę wieloletnich zaniedbań tego rządu w polityce energetycznej, co przekłada się na kryzys w zaopatrzeniu domów w paliwa.
Obecne decyzje rządu i Sejmu to nie tylko zatrzymanie walki ze smogiem, ale pełny odwrót od antysmogowych regulacji. Normy jakości węgla wraz
z zakazem sprzedaży kopciuchów i uchwałami antysmogowymi są filarami polityki antysmogowej. Zamiast stabilnej polityki energetycznej wyznaczającej
cele i realizującej plan rząd wykonuje chaotyczne
i doraźnie działania: namawianie do palenia gałęziami, zawieszenie norm i próby osłabienia uchwał
antysmogowych. Prezes rządzącej partii twierdzi, że
w Polsce „trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza
oponami czy podobnymi szkodliwymi rzeczami”,
nawołując do łamania prawa. Takie wypowiedzi
wygłaszane w Nowym Targu, czyli w najbardziej
zanieczyszczonej miejscowości w Polsce, gdzie normy rakotwórczego benzo(a)pirenu są przekroczone
o 1800% są kuriozalne, niebezpieczne i mogą zaprzepaścić wieloletnie działania o czyste powietrze.
Niebezpieczne są również próby rozmontowywania uchwał antysmogowych, które określają terminy likwidacji „kopciuchów” i decydują o paliwach
dopuszczonych do spalania. Taką próbę podejmuje obecnie Zarząd Województwa Małopolskiego.
Wszystkie te zmiany prawne sprawiają, że walka
ze smogiem wraca do punktu wyjścia.
– Mamy nadzieję, że rządowa próba powrotu do smogowej przeszłości będzie skazana na porażkę – komentuje Piotr Siergiej, rzecznik PAS – Pomimo niekorzystnego prawa i przekonywania ludzi do spalania
węgla mamy do czynienia z innym społeczeństwem
niż 5-7 lat temu. Dziś już niewiele osób, łącznie z posłami i senatorami, kwestionuje zgubny wpływ smogu na nasze zdrowie. Nikogo też nie da się przekonać,
że węgiel jest paliwem zarówno tanim, jak i dostępnym. Era węgla, pomimo rządowych prób powrotu
do czarnego paliwa, powoli odchodzi do przeszłości
– Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij

DOSKONAŁOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ W KOTŁOWNI
JEDEN PRODUKT, WIELE ROZWIĄZAŃ!
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PAS sprawdza ceny: węgiel
spalany w „kopciuchu” to
najdroższa metoda ogrzewania
Polski Alarm Smogowy zbadał ceny węgla, pelletu i drewna we wszystkich województwach.
W ciągu półtora roku węgiel podrożał średnio
o 229%, a pellet o 166%. Sprawdzono również
czym najtaniej ogrzewać dom przy obecnych
cenach. Najwięcej zapłacimy za węgiel spalany
w „kopciuchu” – roczny koszt to aż 12 460 zł, najtańsze jest ogrzewanie… pompą ciepła – 2350 zł.
To już trzecie, przekrojowe badanie cen paliw
stałych przeprowadzone na zlecenie Polskiego
Alarmu Smogowego. Jak zwykle sprawdzono
32 składy węgla we wszystkich województwach.
Pierwsze badanie przeprowadzono w styczniu 2021 r.
W owym czasie węgiel orzech kosztował średnio
881 zł za tonę, w sierpniu 2022 jego cena wzrosła do 2900 zł – to wzrost o 229%. Cena pelletu
wzrosła z 918 zł na 2445 zł – wzrost o 166%. Najniższy wzrost odnotowano dla drewna kawałkowego: z 213 na 390 zł – przyrost o 83%.
Autorzy badania podkreślają jednak, że drewno
było dostępne zaledwie w 10 badanych składach,
stąd oszacowanie zmiany jego cen jest trudne.
Metr nasypowy drewna świeżego tańszych gatunków można w niektórych regionach Polski zakupić już za 150 zł, podczas gdy w sieciach marketów budowlanych cena metra przestrzennego
suchego drewna sięga 700 zł, a na popularnych
serwisach internetowych można znaleźć oferty
przekraczające 1000 zł.
– Mit taniego węgla rozpada się. Ogrzewanie domu
węglowym „kopciuchem” jest nawet pięciokrotnie
droższe niż pompą ciepła oraz dwa i pół razy droższe niż ogrzewanie gazem – komentuje Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. – Dlatego rządowa strategia podtrzymywania naszego
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uzależnienia od węgla i jego finansowe wspieranie jest wprowadzaniem ludzi w błąd. Węgiel jest
najdroższym źródłem ciepła w Polsce. To wiadomość, która dotrze do obywateli, gdy przyszłej wiosny podsumują koszty ogrzewania – dodaje Siergiej.
Fakt, że rząd nie postawił na efektywność energetyczną i zamiast wspierać ocieplenia domów
dopłaca do węgla pokazuje krótkowzroczność
obecnej polityki, która nie opiera się na planowaniu, ale doraźnych działaniach. Obecne dopłaty do węgla pochłoną 11,5 mld zł, gdy program
Czyste Powietrze w ciągu ostatnich czterech lat
wypłacił zaledwie 3,3 mld zł.
Efektywność energetyczna, ocieplenie domów

to najlepsza metoda obniżenia rachunków za
ogrzewanie i ciepłą wodę. Dobrze zaizolowany
dom to – niezależnie od paliwa – rachunki niższe o co najmniej połowę. Dlatego tak ważne jest
włączenie do programu Czyste Powietrze silnego segmentu wspierającego termomodernizację
polskich domów. Obecnie, po czterech latach
trwania programu, pierwotna dotacja na ocieplenie domu nie została nawet indeksowana inflacyjnie. Oznacza to, że przy obecnych wysokich
cenach materiałów ociepleniowych nie jest już
ona wystarczającą zachętą do takiej inwestycji.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij
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Wodociągi Warszawskie i Veolia
– prace nad odzyskiem ciepła
z kanalizacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Veolia Energia
Warszawa S.A. współpracują nad projektem odzyskiwania ciepła z warszawskich instalacji i sieci kanalizacyjnej.
Spółki podpisały list intencyjny o współpracy
w zakresie oceny możliwości odzysku tzw. ciepła traconego oraz ciepła pochodzącego ze ścieków w celu wykorzystania go na potrzeby własne oraz miasta.
Zasoby tzw. ciepła traconego, które powstaje
w sezonie letnim głównie w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków, a także ciepło ze ścieków oczyszczonych
i kanalizacji ogólnospławnej, mogą być wykorzystywane w sieci dystrybucyjnej miasta zarządzanej przez Veolię oraz na potrzeby własne
MPWiK. Ocena potencjału tych źródeł oraz możliwości techniczne ich eksploatacji to podstawa
współpracy spółek.
MPWiK i Veolia będą badać możliwości odzysku ciepła w dwóch oczyszczalniach ścieków
– Czajka i Południe – a także w eksploatowanych przez MPWiK kolektorach kanalizacyjnych i innych instalacjach oraz wykorzystania
go na potrzeby miasta, tj. dostarczenie go do
Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej oraz na potrzeby MPWiK.
Projekt wpisuje się w ekologiczne działania MPWiK
w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i poszukiwania energii z odnawialnych źródeł przy
minimalizacji użycia paliw kopalnych. Jest także częścią szeroko zakrojonych działań Warszawy określonych w Strategii #Warszawa2030 odnoszących się do emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych.

09/2022

Od września do listopada w różnych regionach
kraju ponownie zostaną zorganizowane bezpłatne konsultacje dla wszystkich Polaków. Inżynierowie budownictwa będą udzielać porad w
ponad 90 punktach na terenie kraju. Ubiegłoroczna akcja pokazała, że Polacy potrzebują wsparcia z zakresu prawa budowlanego oraz procedur związanych z budową lub remontem domu.
W punktach konsultacyjnych wielu inwestorów
pytało również o nowoczesne materiały i technologie. W związku z tym Krajowa Rada PIIB podjęła decyzję o powtórnym zorganizowaniu akcji
pod hasłem: Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego
obiektu. Tym razem punkty konsultacyjne otwarte będą w różnych terminach – wybranych przez
przewodniczących okręgowych izb – od początku września do końca listopada. Ustalając daty,

Więcej energii ze słońca
w woj. podlaskim
PGE Energia Odnawialna S.A. zbuduje dwie farmy fotowoltaiczne Gutki oraz Gutki 2 z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacje o łącznej wartości 27,8
mln zł – zostaną przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inwestycje zlokalizowane w powiacie grajewskim,
wzmocnią lokalny, a także regionalny potencjał
energetyczny, związany z korzystaniem z OZE.
Umowy regulujące udzielenie wsparcia podpisali przedstawiciele NFOŚiGW oraz PGE EO S.A. Na
przekazanie funduszy pozwoliła I oś Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

brano pod uwagę lokalne wydarzenia (np. targi, festyny), gdzie jest szersze grono odbiorców.
Dokładny harmonogram spotkań w poszczególnych województwach i adresy punktów, w których
eksperci będą udzielać fachowych porad, są dostępne na stronie www.dzieninzyniera.pl. W całym
kraju przygotowanych zostało ponad 90 bezpłatnych punktów konsultacyjnych. Koordynatorem
ogólnopolskiej akcji jest jeden z jej pomysłodawców – Radosław Sekunda, rzeczoznawca budowlany, członek Krajowej Rady PIIB (reprezentujący
Mazowiecką OIIB). Podczas spotkań indywidualni
inwestorzy, którzy planują zakup działki, budowę
domu lub remont mieszkania, właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych będą mieli okazję porozmawiać z inżynierami budownictwa. Zakup ziemi, procedury
prawne związane z budową domu, wybór kierownika budowy, materiałów i technologii to niektóre
z kwestii, w których będą doradzać inżynierowie.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Energooszczędne pompy obiegowe
do instalacji w budynkach komercyjnych

2020 pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Budowa dwóch farm fotowoltaicznych będzie
kosztować niemal 40,4 mln zł, a ich łączna moc
osiągnie blisko 12 MWp. Już od września przyszłego roku farmy będą produkować energię
elektryczną przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz wprowadzać ją do
sieci elektroenergetycznej. Produkcja prądu elektrycznego z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE wyniesie 12 888 MWhe/rok.
Innym, ważnym, uzyskanym efektem ekologicznym będzie spadek emisji gazów cieplarnianych,
który jak się szacuje – sięgnie 9 769 ton CO2/rok.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Evoplus i Evoplus Small - elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe
z pełną automatyką i z możliwością połączenia z MODBUS
przeznaczone do stosowania w ogrzewnictwie oraz systemach wentylacji
i klimatyzacji, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych
pompy Evoplus posiadają w standardzie możliwość podłączenia pod
protokół komunikacyjny MODBUS
zapewniają odpowiednią wydajność, niski poziom hałasu oraz komfort
eksploatacji
dostępne zarówno z przyłączami gwintowanymi jak i kołnierzowymi

Idealne do zastosowań w budynkach
użyteczności publicznej
rekl ama

Członkowie PIIB zapraszają
na drugą edycję Dni Otwartych
Inżyniera Budownictwa

dabclub.com.pl

dabpumps.com.pl
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LFP członkiem wspierającym OSFIS
Leszczyńska Fabryka Pomp dołączyła do grona członków wspierających Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS).
Stowarzyszenie powstało z myślą o poprawie
funkcjonowania branży instalacyjnej.
Misją Stowarzyszenia jest:
- przyszłość instalatorstwa – kształcenie młodych i systemowe wsparcie edukacji branżowej,
- nowa jakość branży – pomoc członkom zwyczajnym stowarzyszenia w rozwoju firmy oraz
swoich kompetencji,

Dołącz do FONDITAL LEAGUE
Trwa konkurs dla instalatorów FONDITAL LEAGUE. W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
uczestnik, który zakupi co najmniej 5 kotłów
z urządzeń biorących udział w konkursie, ma prawo do złożenia wniosku o nagrodę. W promocji
biorą udział następujący kotły: Tenerife, Antea,
Formtentera, Itaca, Giava.
Wokalistka Kasia Kowalska z zespołem na scenie podczas koncertu w ramach Dni Koła 2022

60-lecie fabryki Geberit w Kole
Trwają obchody 60-lecia fabryki Geberit w Kole.
Wśród wielu imprez, organizowanych z tej okazji – takich jak seans filmowy w plenerze, targi
przedsiębiorczości (gdzie firma GEBERIT wystawiła się jako pracodawca), rodzinny piknik czy
zwiedzanie zakładu produkcyjnego, nie mogło
zabraknąć także koncertu.

Koncert z okazji Dni Koła (Koło obchodzi w tym
roku 660-lecie lokacji) Geberit zorganizował
w sobotę 3 września. Był więc występ Kasi Kowalskiej oraz Kasi Wilk, który przyciągnął liczne
grono mieszkańców oraz pracowników fabryki.
Geberit Produkcja Sp. z o.o. to główny sponsor
koncertów gwiazd. Od 2015 roku Ceramika Koło
jest częścią Grupy Geberit, a kolski zakład jest
największym zakładem ceramicznym.

- wizerunek zawodu – poprawa PR branży,
- integracja branży – stowarzyszenie działa dla
dobra całej branży: instalatorzy działają ramię
w ramię z producentami i dystrybutorami.
Więcej o Stowarzyszeniu

Jak wziąć udział:
1. Zainstaluj kocioł
2. Prześlij email na adres: pl.leaguea@fondital.it
3. Załącz fakturę oraz zdjęcie numeru kotła
Odbierz Bon Sodexo
W konkursie biorą udział kotły Fondital zainstalowane od 01.01.2022. Do 13.01.2023 r. można przesyłać faktury i zdjęcia numerów kotłów.

09/2022
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WOLF Family Fun: dla zdrowia
i dla pszczół

Nowość InstalSystem 5!
Możliwość generowania zestawienia materiałów z podziałem na kondygnacje i mieszkania
Jedną z nowości dostępną od wydania 23.1.
jest możliwość wygenerowania zestawienia materiałów użytych do budowy instalacji osobno

dla każdej kondygnacji lub każdego mieszkania. Dzięki temu sprostać można zróżnicowanym wymaganiom inwestorów odnośnie typu
instalacji, użytych systemów i elementów przygotowując oddzielną specyfikację materiałową,
a dalej ofertę cenową.
O tej i innych nowościach dowiesz się więcej z filmu

Klimas Wkręt-met Promotorem
Częstochowskiej Gospodarki
Klimas Wkręt-met został wyróżniony nagrodą Promotora Częstochowskiej Gospodarki. Jest to tytuł przyznawany za zaangażowanie w działania
na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz
propagowanie postaw aktywności obywatelskiej.
Wręczenie nagród odbyło się 28 sierpnia w Filharmonii Częstochowskiej. Nagrodę Promotora
Częstochowskiej gospodarki z rąk prezydenta

To już trzecie lato, które WOLF Technika Grzewcza spędziła aktywnie, dzięki wyzwaniu sportowemu z aplikacją Activy. W tym roku rywalizacja
miała miejsce w dwóch kategoriach: na kołach –
dla miłośników rowerowych wypraw oraz na nogach – dla tych, którzy spacerują lub biegają. Tym
razem łącznie pokonano 42 382 km, czyli wspólnie uczestnicy okrążyli Ziemię.
Cel WOLF to, oprócz dobrej zabawy, szczypty
rywalizacji i dbania o zdrowie, również cel charytatywny. W tym roku zdecydowano się wesprzeć fundację Super Pszczoła, by wywrzeć realny
wpływ w walce o ochronę środowiska. Pszczoły
miodne i ich pokrewne gatunki są odpowiedzialne za częściowe zapylanie ponad 80% gatunków
roślin uprawnych w Europie. Postępująca urbanizacja i niszczenie naturalnych siedlisk pszczół
ma nie tylko negatywny wpływ na nasze środowisko, a przez to na nasze życie. Dzięki aktywności uczestników w wyzwaniu WOLF Family Fun
firma WOLF Technika Grzewcza przeznaczyła
środki na budowę 10 uli, które staną się domem
dla ponad 200 000 pszczół.

miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, odebrał Paweł Klimas, dyrektor ds. rozwoju biznesu i członek zarządu w Klimas Wkręt-met.
Klimas Wkręt-met od ponad trzydziestu lat jest
obecny na rynku materiałów budowlanych. Producent systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym, obecnie jego wyroby docierają do ponad 60 państw na świecie.
Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów,
współpracy z producentami różnych branż, nowym
inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka

Klimas Wkręt-met jest synonimem najwyższej jakości zamocowań, stosowanych w branży budowlanej.
– Myśląc o naszym sukcesie, nie możemy zapomnieć o miejscu, w którym działamy – mówi Paweł Klimas, reprezentujący firmę na gali rozdania
nagród. – Działając globalnie, pielęgnujemy nasze
korzenie, co nie byłoby możliwe bez dialogu z lokalną społecznością. Dlatego ta nagroda ma dla
nas szczególne znaczenie, ponieważ dzięki niej
czujemy jeszcze większą odpowiedzialność i nasz
wpływ na rozwój regionu.

09/2022
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Od 30 lat Vaillant dba
o komfort cieplny Polaków
Okrągła rocznica obecności na polskim rynku
Relacje i zaufanie, troska o ekologię i zrównoważony rozwój,
urządzenia grzewcze i wentylacyjne o wysokiej jakości i… jeden
zajączek – to bardzo ogólna charakterystyka, jaką można opisać firmę
Vaillant. Marka świętuje właśnie 30-lecie obecności na polskim rynku.
Jak wyglądała historia światowego lidera w zakresie techniki grzewczej
i wentylacyjnej oraz jakie plany firma ma na kolejne lata?

Vaillant jest obecny w Polsce od 1992 roku i jego
oferta obejmuje pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne wiszące i stojące, rekuperatory, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, a także gazowe i elektryczne podgrzewacze wody. Urządzenia
marki Vaillant to wysokiej jakości propozycje powstałe w wyniku połączenia wieloletniej wiedzy i
doświadczenia ekspertów oraz odpowiednich kom-

ponentów, z zachowaniem potrzeb klientów docelowych, a także z uwzględnieniem aspektów energooszczędności i dbałości o środowisko naturalne.
Historia marki sięga aż do XIX wieku. Spółka Vaillant powstała w 1874 roku w niemieckim Remscheid, a jej założycielem był Johann Vaillant.
Przedsiębiorstwo zajmowało się ówcześnie produkcją urządzeń grzewczych.

– Podążając za trendami i potrzebami odbiorców,
firma już w 1894 roku, stworzyła swój pierwszy innowacyjny produkt. Wprowadziła gazowy podgrzewacz wody użytkowej z „systemem zamkniętym”. To był moment, w którym płomień gazowy
został użyty do podgrzewania wody przepływającej przez zamknięte rury, co w efekcie wyeliminowało etap, w którym woda musiała mieć styczność ze szkodliwymi gazami – opowiada Łukasz
Gwiazdowski, dyrektor generalny Vaillant Polska. Na tym jednak Johann Vaillant nie zakończył
rozwoju firmy. 11 lat później spółka Vaillant jako
pierwsza zaoferowała swoim klientom wiszące
podgrzewacze wody użytkowej. W następnych latach do oferty dołączył również kocioł centralnego
ogrzewania wraz z instalacją oraz kocioł wiszący,
łączący ogrzewanie budynku z podgrzewaniem
ciepłej wody. Ciągłe innowacje i rozwój technologii grzewczej są w naszym DNA i są obecne
w naszych działaniach od lat.
Po sukcesie marki Vaillant na rynku niemieckim,
firma rozszerzyła swoją działalność na inne rynki

międzynarodowe, m.in. pojawiła się w Polsce.
Sukces na naszym rynku przyniósł niskoemisyjny
blok grzewczy, który wyznaczał nowe standardy w zakresie ograniczenia wpływu instalacji na
środowisko, w tym niski wskaźnik emisji.
– Ważne dla nas jest tworzenie produktów energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego. Wieloletnia tradycja firmy i ogromna
wiedza pomagają nam w tworzeniu nowatorskich rozwiązań wspierających troskę o planetę.
Przykładem może być choćby naturalny czynnik
chłodniczy R290, który wprowadziliśmy w pompach ciepła aroTHERM plus. Ma on około 75%
mniejszą objętość w obiegu i niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. To rozwiązanie zostało również docenione wyróżnieniem Red Dot
Design Award 2018 za przejrzysty i nowoczesny
projekt urządzenia, w którym wysoka jakość, funkcjonalność i niezwykła łatwość obsługi łączą się
ze współczesnym pojmowaniem projektowania
oraz wzornictwa przemysłowego – podkreśla
Łukasz Gwiazdowski.
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Ekologia i zasady etyki społecznej są integralną
częścią strategii spółki Vaillant.
– Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są
wpisane w nasz rozwój. Ujęliśmy je w programie
pod nazwą SEEDS – ten skrót oznacza stosowanie
zasad równowagi w korzystaniu z zasobów naturalnych, zatrudnieniu, rozwoju i produkcji oraz budowaniu relacji społecznych. I właśnie relacje to kolejny element naszych działań, na który kładziemy
ogromny nacisk. Zmotywowany i silny zespół pracowników, który ma przestrzeń do rozwoju, samodzielność i dostęp do wysokiej jakości ośrodków
szkoleniowych, to według nas klucz do sukcesu.
Wierzymy, że to pozwala nam tworzyć zaangażo-

waną i zmotywowaną społeczność, co w efekcie
przekłada się na to, co możemy oferować naszym
klientom – mówi Łukasz Gwiazdowski.
Systemy grzewcze, w tym pompy ciepła i urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii,
to segment rozwijający się bardzo dynamicznie
w całej Europie, również w Polsce. Trend ten jest
wspierany przez wiele programów rządowych,
ale również tych regionalnych. Można wymienić
choćby znany od paru lat program Czyste Powietrze, który dofinansowuje wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne
np. pompy ciepła.
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– Obserwujemy pozytywne zmiany i rozwój branży grzewczej, a także coraz większą świadomość
ludzi, dotyczącą wyboru ekologicznych rozwiązań. Jednym z naszych strategicznych kierunków
na najbliższe lata jest wzmocnienie pozycji Vaillant Group w segmencie pomp ciepła. Na rynku polskim posiadamy pełną ofertę produktową
w tej kategorii – od gruntowych pomp ciepła po
pompy powietrzne monoblokowe czy typu split.
Nasze urządzenia mają prestiżowy znak jakości
EHPA-Q przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła. Stawiamy też na rozwiązania systemowe i mające na celu stworzenie
budynków niskoenergetycznych lub pasywnych.
W naszej ofercie są więc też rekuperatory, systemy fotowoltaiczne czy rozwiązania pozwalające na zdalną regulację systemu. Wierzymy, że to
najlepsza odpowiedź na przyszłe trendy rynkowe – podkreśla Łukasz Gwiazdowski, dyrektor
generalny Vaillant Polska.

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
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Łukasz Gwiazdowski, dyrektor generalny
Vaillant Polska
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Panasonic przyspiesza inwestycje
w fabrykę na terenie Czech
Spółka Panasonic Corporation ogłosiła 2 września 2022 r.,
że do roku obrotowego kończącego się w marcu 2026 zamierza
zainwestować ponad 20 mld jenów (ok. 145 mln euro) w swój
zakład produkcyjny w Czechach. Środki te mają zwiększyć
możliwości produkcyjne fabryki w odpowiedzi na rosnący
w Europie popyt na pompy ciepła powietrze-woda.
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Popyt na te ekologiczne systemy grzewcze w Europie cały czas rośnie. Pompy ciepła powietrze-woda, które wykorzystują ciepło z powietrza,
emitują mniej CO2 niż konwencjonalne kotły pracujące na paliwach kopalnych. W pompach ciepła
powietrze-woda firmy Panasonic zastosowano
technologię, dzięki której urządzenia zachowują swoją moc grzewczą nawet w niskiej temperaturze zewnętrznej.
Produkcję jednostek wewnętrznych pomp ciepła
powietrze-woda w mieszczącej się na terenie czeskiego Pilzna fabryce Panasonic (Panasonic AVC Networks Czech [PAVCCZ]) uruchomiono w 2018 r. Zakład
cały czas szybko reaguje na potrzeby europejskiego rynku, jednocześnie ograniczając emisje dzięki
miejscowej produkcji na lokalne rynki europejskie.
W Europie zachodzą obecnie dynamiczne zmiany związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem
na energię elektryczną przy jednoczesnym odchodzeniu od paliw kopalnych i gazu jako źródeł
energii. W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i aktualnej sytuacji związanej z dostawami energii oraz idącym za nimi wzrostem popytu
na pompy ciepła powietrze-woda firma Panasonic będzie zwiększać swoje moce produkcyjne.
Inwestycja pozwoli PAVCCZ dodatkowo uruchomić w kolejnym roku obrotowym produkcję jednostek zewnętrznych. Spółka zamierza zwiększyć
roczną moc produkcyjną do 500 tys. urządzeń do
roku obrotowego kończącego się w marcu 2026 r.
Także w minionym roku obrotowym Panasonic
otworzył w Danii firmę konserwacyjną bazującą na rozwiązaniach IoT (internet rzeczy), a także kontynuował rozwój działalności poprzez rozbudowę struktur sprzedaży w poszczególnych
państwach. Panasonic zamierza kontynuować
swoją ekspansję w branży urządzeń grzewczych,
chłodniczych i wentylacyjnych, która stanowi jeden z trzonów jej działalności, dbając jednocześnie o stan środowiska na świecie.
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Patrzymy w przyszłość – czyli Saunier Duval
z nowym logotypem
Saunier Duval istnieje od 115 lat, a na polskim rynku jest obecna od 1995
roku. Oferuje w swoim portfolio wysokiej jakości urządzenia grzewcze
– kotły kondensacyjne, pompy ciepła, urządzenia klimatyzacyjne oraz
gazowe podgrzewacze ciepłej wody. Produkty Saunier Duval kojarzone
są z logo ptaka – jednak w ostatnim czasie identyfikacja wizualna marki
przeszła przemianę, która idealnie ilustruje ciągły rozwój firmy.

Firma Saunier Duval powstała we Francji 1907
roku, a obecnie jest częścią Vaillant Group – lidera na europejskim rynku grzewczym. Od dziesięcioleci symbol ptaka niezmiennie związany jest
z marką Saunier Duval. Doskonale wizualizuje on
główną ideę założycieli firmy, Charlesa Sauniera
i Maurice’a Duvala, czyli dbanie o ciepło i przytulną atmosferę domu, do którego wracamy. Podobnie jak ptaki, które są budowniczymi gniazd, tak
marka chce dbać o komfort cieplny w domach
klientów. Symbol ten łączy sprawność, dumę

i tradycję, a jego optymistyczny wyraz perfekcyjnie pasuje do nowoczesnej i innowacyjnej marki.
Jakie zmiany wprowadzono w logotypie?
Największą przemianę przeszło samo logo w postaci ptaka, który teraz jest łatwiejszy w identyfikacji, ma młodszy, bardziej czytelny i sympatyczniejszy wygląd. Jest również dobrze rozpoznawalny
jako znak samodzielny. Widoczna jest też mniejsza
liczba piór, które ukazane są w większej odległości.

– Stawiamy na innowacje, projekty oryginalne,
ale przede wszystkim praktyczne, które łączą wysoką jakość i postępowe rozwiązania z potrzebami klienta końcowego. W ten sposób działamy od samego początku istnienia marki Saunier
Duval. Warto choćby wspomnieć o niestandardowych rozwiązaniu jak na lata sześćdziesiąte, czyli
wprowadzeniu przez markę pierwszych dwufunkcyjnych wiszących kotłów gazowych, a następnie
w latach siedemdziesiątych XX w. opracowania kotłów z zamkniętą komorą spalania, co było absolutnym hitem i nowością w tamtych czasach. Regularnie testujemy i wdrażamy nowe rozwiązania
w technice kotłowej, wprowadzamy nowe wynalazki w osprzęcie, rozwijamy również nowoczesne technologie dotyczące pomp ciepła oraz klimatyzacji.

Stawiamy na relacje i współpracę z partnerami oraz ciągłe udoskonalanie pakietów szkoleń
a zmiana w logotypie marki to kolejny krok, aby
zobrazować, jak wspólnie patrzymy w przyszłość
nowych rozwiązań grzewczych w budownictwie. –
podsumowuje Andrzej Chmura, menadżer produktów Vaillant Group.

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
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Symbol bardziej przypomina ptaka w ruchu, podczas lądowania, a jego dziób skierowany jest w prawą stronę, co symbolizuje kierowanie się z optymizmem ku przyszłości – a to najważniejsza zmiana,
bo doskonale wyrażająca aspiracje nowoczesnej i
postępowej marki, jaką jest Saunier Duval.
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Kryzys na rynku paliw stałych.
Jak wpływa na konsumentów i producentów
urządzeń grzewczych?
Czy wybór kotła na pelet lub węgiel
to dobry pomysł?
Sezon grzewczy zbliża się nieuchronnie,
a sytuacja na rynku paliw stałych nie
napawa optymizmem. Użytkownicy
zarówno kotłów peletowych, jak i tych
na węgiel, pełni są obaw o nadchodzące
miesiące. Ceny opału poszybowały mocno
w górę względem zeszłego roku, a ich
dostępność znacznie zmalała. Za główną
przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje
się wojnę w Ukrainie i embargo na rosyjski węgiel. W przypadku peletu,
mimo że jesteśmy piątym jego producentem w Europie, to znaczną
jego część eksportujemy, a pelet, który był dostępny w polskich
składach, często pochodził z Ukrainy lub Białorusi. Wyższe są też ceny
samego surowca, koszty produkcji (chociażby przez wzrost cen energii
elektrycznej), koszty transportu i materiałów opakowaniowych. Jeszcze
rok temu pelet klasy A1 można było kupić za 900 zł/t, obecnie jest to od
2600 zł/t do nawet 3000 zł/t. Ceny ekogroszku wahają się od 3000 zł/t
w składach opału do nawet 4000 zł/t w marketach budowlanych.

Fot. Polska Grupa Górnicza S.A.

A NN A PAW Ł OWS K A-K AWA

Ile będzie nas kosztować najbliższy
sezon grzewczy?
Szansą na zakup węgla w przystępnej cenie jest
– lub właściwie był – oficjalny sklep Polskiej Grupy Górniczej. Był – ponieważ 8 września sklep po
raz kolejny podniósł ceny. Obecnie cena za ekogroszek workowany wynosi od 1770 zł/t. Ekogroszek luzem kosztuje od 1520 zł/t, dwa dni wcześniej kosztował od 1220 zł zł/t. Podniesienie cen
to jednak nie jedyny problem związany z zakupami w PGG. Węgiel pojawia się tylko dwa razy
w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 16.00.

Już kilka minut po 16.00 brak jest najbardziej rozchwytywanego ekogroszku. Chwilę później nie ma
już żadnego węgla. A i tak większość chętnych zobaczy tylko komunikat o przeciążeniu strony sklepu.
Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE przygotowało specjalny
kalkulator, za pomocą którego możemy obliczyć,
ile wyniosą roczne koszty ogrzewania w budynkach o różnym stopniu izolacji termicznej, biorąc
pod uwagę aktualne ceny różnych źródeł energii.
Do obliczeń przyjęto budynek o powierzchni
150 m2 wraz z kosztem przygotowania ciepłej
wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny.

P O R A D N I K

INWESTORA

Rys. POBE.pl
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Opłaca się być

NIEZALEŻNYM

WYBIERZ
EKOLOGIĘ
W niepewnych czasach
wybierz pewne źródło energii
- pompy ciepła NIBE.
ubóstwo energetyczne. Mało które gospodarstwo
domowe będzie bez problemu stać na to, aby wydać na opał kilkanaście tysięcy złotych, a nawet
więcej. Radą na to ma być dodatek do ogrzewania. Rząd w pierwszej kolejności zatwierdził dopłaty tylko do węgla. Wiele osób mówiło wprost,
że czuje się oszukanych, bo wymienili kopciucha
na ekologiczny kocioł peletowy, a pozostali bez
wsparcia. Po licznych głosach sprzeciwu podjęto
decyzję o dopłatach nie tylko do węgla, a ci którzy ogrzewają peletem również mogą liczyć na
3000 zł dodatku. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest potwierdzenie złożenia deklaracji w CEEB.

Na Twoje życzenie, doradcy NIBE przygotują
profesjonalną ofertę doboru pomp ciepła.
Dowiedz się, jak możesz skorzystać
z doﬁnansowania zakupu.

rekl ama

Jak widać koszty diametralnie różnią się w zależności od standardu budynku. W budynkach
najnowszych, budowanych zgodnie z wymogami WT2021 są one najniższe i wynoszą odpowiednio 7520 zł w przypadku peletu i od 7130
zł do 9310 zł w przypadku węgla (w zależności
od sprawności kotła. Takich budynków jest jednak w Polsce najmniej. Jak szacuje Instytut Ekonomii Środowiska ponad 70% polskich domów
wymaga docieplenia, a 30% z nich nie ma żadnego ocieplenia ścian. W takich domach koszty ogrzewania tej zimy będą horrendalne i uderzą one w najbiedniejszych Polaków, potęgując

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NIBE.PL

Jak wygląda sprzedaż kotłów
na paliwa stałe w dobie rosnących
cen węgla i peletu?
Jeśli chodzi o popyt na urządzenia stałopalne,
zauważyć można duży wzrost zainteresowania
kotłami zasypowymi. Klienci boją się decydować







    






   
  
    
   
    



  
 
  
 






  

   
  
  
    
  
   


Co oznacza zniesienie norm
jakościowych węgla?


  
    
   
  
  

Pod koniec czerwca na mocy rządowego rozporządzenia normy jakości spalania węgla zostały
zawieszone na 60 dni. 2 września Sejm przegłosował ustawę w sprawie dopłat do źródeł ciepła,
zawarł w niej też możliwość zawieszenia norm
jakości węgla aż na 2 lata. Oznacza to, że gorszej jakości węgiel, który dotychczas był zabroniony, wrócił do sprzedaży. Niestety, nie można
liczyć na to, że będzie on dużo tańszy niż opał

tel.: +48 
mail: 
rekl ama

Fora internetowe i portale społecznościowe pełne są wpisów osób, które przerabiają posiadane
kotły jednopaliwowe, dokładając prowizoryczne ruszta oraz zawirowywacze spalin, aby przystosować kocioł do spalania chociażby drewna.
Od 2019 roku w sprzedaży mogą znajdować się
tylko i wyłącznie kotły bez dodatkowego rusztu
na paliwo zastępcze, a takie przeróbki w urządzeniach powodują utratę gwarancji, utratę certyfikatu 5. klasy i EcoDesign, a w przypadku skorzystania z dofinansowań ryzyko konieczności zwrotu
dotacji. Warto też pamiętać, że jeśli użytkownik
ma kocioł 5. klasy na ekogroszek i chce przerobić go na kocioł peletowy, wymieniając retortę
na palnik peletowy, to kocioł ten w tym momencie staje się kotłem pozaklasowym i kwalifikuje
się do wymiany w terminie zgodnym z postanowieniami uchwały antysmogowej danego województwa. Takie próby samodzielnych zmian
konstrukcyjnych, czy spalania innych paliw niż
zalecane przez producenta, poza utratą gwarancji prowadzić mogą też do uszkodzenia podajników, nadmiernego gromadzenia sadzy, a w
skrajnych przypadkach do zagrożenia zdrowia i
życia osób w pobliżu.

  

 


Jak radzą sobie Polacy?



na droższe, automatyczne kotły z podajnikiem na
pelet lub ekogroszek, które konstrukcyjnie dostosowane są do spalania opału o ściśle określonej
granulacji. Wychodzą z założenia, że do kotła zasypowego wrzucą taki opał, jaki uda im się kupić. Należy pamiętać jednak, że kotły zasypowe,
które aktualnie dopuszczane są do obrotu handlowego to również kotły 5. klasy z certyfikatem
EcoDesign i zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczone są do spalania tylko takich paliw, na które uzyskały wspomniane wyżej dokumenty – są to węgiel lub drewno (o określonych
parametrach) – rzadko oba te paliwa jednocześnie. Ponadto, aby uzyskać wymagane parametry pracy, kotły takie muszą pracować na mocy
nominalnej, co za tym idzie należy montować
je z odpowiednio dużym buforem ciepła (zbiornikiem akumulacyjnym). Rzeczywistość wygląda jednak tak, że kotły te ze względu na koszty
rzadko montowane są z buforami, mimo że jest
to podstawa do uzyskania gwarancji. W perspektywie nadchodzącej zimy oraz ewentualnych dalszych problemów z dostępnością opału, można
także przypuszczać, że do zasypówek będą trafiać nie tylko kiepskiej jakości węgiel czy niewysezonowane mokre drewno, lecz również niestety śmieci.



Nie ma kryterium dochodowego. Niestety dodatek ten to tylko niewielki ułamek tej kwoty, jaka
będzie niezbędna do zakupu opału na najbliższy sezon grzewczy.
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Fot. Raport „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie„ Polski Alarm Smogowy

dolała wypowiedź prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego, który 3 września w Nowym Targu mówił, że
„trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami
czy podobnymi szkodliwymi rzeczami”. Dodatkowo, miejsce tej wypowiedzi nie było zbyt fortunne. Nowy Targ jest bowiem od lat w niechlubnej
czołówce miast z najwyższym poziomem zanieczyszczenia powietrza. Według przedstawicieli
Polskiego Alarmu Smogowego takie wypowiedzi
są bardzo niebezpieczne, a odchodzenie od przepisów antysmogowych to nie jest dobry sposób
na walkę z kryzysem energetycznym.
Kocioł na pelet czy ekogroszek?
Co lepiej sprawdzi się w trudnych
czasach?
Decyzję o wyborze źrodła ciepła podejmuje się
na lata. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę tylko
to, co aktualnie dzieje się na rynku węgla i peletu, to wybór żadnego urządzenia na paliwo stałe nie wydaje się rozsądnym pomysłem. To samo

wysokiej jakości. Miał węglowy, który dwa lata
temu został zakazany, w tym momencie kosztuje
nawet 2000 zł za tonę. Na stronie PGG jest tańszy
– 1105 zł za tonę, lecz, aby go kupić, należy mieć
dużo cierpliwości i szczęścia. Zniesienie norm jakościowych było też konieczne, aby importowany
do nas węgiel z Indonezji, Kolumbii czy Australii
mógł w ogóle zostać dopuszczony do sprzedaży. Często jest on mokry i parametrami znacząco odbiega od naszego krajowego surowca lub
tego, który wcześniej importowany był z Rosji.
Ustawa ta kłóci się z postanowieniami uchwał

antysmogowych oraz zapisami w umowach o dofinansowania, gdzie beneficjent zobowiązany jest
do palenia opałem o wymaganej jakości oraz posiadania certyfikatu wydanego przez sprzedawcę
opału i okazania go podczas kontroli. Czy w takim
przypadku postanowienia uchwał i umów można
uznać za nieważne? Tego na razie nie wiadomo.
Działacze proekologiczni alarmują, że takie podejście wraz z jednoczesnym osłabianiem i powolnym wycofywaniem się z postanowień uchwał
antysmogowych to przepis na katastrofę środowiskową spowodowaną smogiem. Oliwy do ognia
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teraz moglibyśmy powiedzieć o ogrzewaniu gazowym. Mając nadzieję, że sytuacja ta jest przejściowa i dostępność paliw znowu wróci do normy należy skupić uwagę na innych kwestiach,
takich jak sprawność każdego z urządzeń, komfort obsługi czy wpływ na środowisko naturalne.
Średnia kaloryczność węgla dobrej jakości to około 26-28 MJ/kg i jest wyższa niż peletu, który osiąga kaloryczność rzędu 18-20 MJ/kg. Należy przyjąć, że peletu w tych samych warunkach spalimy
nawet o 20% więcej, aby uzyskać ten sam efekt
energetyczny. Co otrzymujemy w zamian za niższą wartość opałową? Kotłownia wyposażona
w kocioł peletowy jest znacznie bardziej czysta.
Popiołu z peletu jest niewiele, a jeśli używamy
tego dobrej jakości, bez zbędnych dodatków,
to popiół możemy wykorzystać jako naturalny
nawóz. Co istotne, kocioł peletowy wpisuje się
w najnowsze standardy budownictwa i wymagania techniczne budynków WT2021. Zakładają one
spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, należy zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła U

Fot. pelet.pl
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Ogrzewanie
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Zahamowanie na rynku kotłów
stałopalnych to jednoczesny
wzrost sprzedaży pomp ciepła
Obecnie przeżywamy boom na pompy ciepła.
Szczególnie te typu powietrze-woda cieszą się
dużym zainteresowaniem. Są tańsze, a ich instalacja jest szybsza i łatwiejsza niż gruntowych
pomp ciepła. Jest to szczególnie istotne podczas modernizacji systemu grzewczego w istniejącym już budynku. Ale i tutaj pojawiają się

Energia odnawialna

Zadbaj o domowe
ciepło – wybierz
kocioł Vaillant

pewne problemy i zagrożenia. Inwestorzy chcą
jak najszybciej kupić i zamontować pompę ciepła, aby zdążyć przed pierwszymi przymrozkami. Okazuje się jednak, że jest mała dostępność
urządzeń, a na ekipę montażową trzeba długo
czekać. Te polecane, działające długo na rynku
mają wolne terminy nawet dopiero za rok. W takiej sytuacji niektórzy decydują się nawet na samodzielny montaż pompy ciepła, wspierając się
internetowymi poradami. Niestety pojawiają się
też oferty nieuczciwych osób, które próbują wyłudzić pieniądze, oferując szybko dostępne, tanie urządzenia. Powstaje także coraz więcej nowych firm świadczących usługi montażu, które
nie posiadają odpowiednich ku temu kwalifikacji
ani doświadczenia. Wybór sprawdzonego, kompetentnego instalatora jest bardzo ważny, szczególnie jeśli montowana jest pompa ciepła producenta, który obowiązki gwaranta przerzuca
właśnie na montera.
Jakie są prognozy na przyszłość?
Nadzieję na obniżenie cen węgla dają najnowsze
dane z europejskich portów ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam). Można tam zauważyć stopniowe spadki cen. Według aktualnych danych we
wtorek 13 września 2022 r. tona węgla w portach
ARA kosztowała 305,25 dolarów. Przeliczając na
złotówki jest to 1417,55 zł. Tydzień wcześniej było
to 1760,03 zł. Dodatkowo, rząd cały czas zapowiada zwiększenie importu węgla zza granicy,
w tym 100 000 ton surowca z Ukrainy. Eksperci
branżowi wskazują, że spadek cen węgla doprowadzi pośrednio również do spadku cen peletu.
Sprzedawcy zapewne zrewidują swoje marże,
wtedy gdy konsumenci już zaopatrzą się w zapasy i popyt spadnie. Prawdopodobnie dopiero z początkiem zimy będziemy mogli spodziewać się zauważalnych obniżek cen.

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

rekl ama

dla poszczególnych przegród. Po drugie, konieczne jest obniżenie zapotrzebowania budynku na
nieodnawialną energię pierwotną – EP. W wymaganiach WT2017 było to 95 kWh/m2, a teraz jest to
zaledwie 70 kWh/m2. Współczynnik EP powiązany jest bezpośrednio z emisją dwutlenku węgla.
Pelety jako biomasa w nieznacznym stopniu obciążają środowisko, czyli mają niski współczynnik nakładu energii nieodnawialnej, ponieważ
dwutlenek węgla, który emitowany jest w trakcie
spalania już wcześniej został pobrany z atmosfery poprzez rośliny, z których pelet powstał. Jeśli
budujemy nowy dom, to jedynym urządzeniem
na paliwo stałe, jakie możemy zamontować, jest
właśnie kocioł na biomasę. Kocioł na węgiel nie
jest w stanie spełnić tych wymagań. Obsługa obu
typów urządzeń jest podobna, jednak kotły peletowe wyposażone są w automatyczną zapalarkę paliwa oraz automatycznie oczyszczające się
paleniska. Często można je doposażyć w układ
automatycznego odpopielania, który zapewnia bezobsługowe usuwanie popiołu, zwiększając tym samym komfort użytkowania instalacji
centralnego ogrzewania. System gwarantuje od
1 do nawet 3 miesięcy automatycznego usuwania popiołu z kotła. Czas ten zależny jest od obciążenia cieplnego ogrzewanego budynku oraz
jakości spalanego peletu.

Chłodzenie

Więcej informacji na www.vaillant.pl
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Jak wybrać pompę ciepła?
Dziś pompa ciepła to jedno
z najsensowniejszych rozwiązań
na ogrzewanie domu.
Jaka pompa ciepła nada się
do domu jednorodzinnego naszego
klienta? Czy jej koszt zawsze musi
być taki wysoki? Na co zwrócić
uwagę, żeby użytkownika
nie dobiły rachunki za eksploatację?
Modeli jest mnóstwo na rynku,
wybór olbrzymi…, a często
wystarczy znać kilka parametrów,
żeby szybko wybrać najlepszą
pompę.
Do wyboru jest kilka rodzajów pomp ciepła:
kompleksowo ogrzewające budynek i dostarczające ciepłą wodę użytkową, ogrzewające i
chłodzące domy jednorodzinne i te najpopularniejsze, które wyłącznie ogrzewają pomieszczenia mieszkalne. Pompy składają się z wbudowanego albo osobnego zasobnika ciepłej wody
użytkowej, który wyposażony jest w zawór przełączający (np. AFRISO AZV 844), umożliwiający
ogrzewanie całego budynku albo podgrzewanie wody użytkowej.
Decydując się na ogrzewanie c.w.u. z pompy ciepła
zwróć uwagę na pojemność i rodzaj zasobnika. Zasadniczo – im większa pojemność, tym mniejsza
sprawność. Dodatkowo trzeba wybrać odpowiednią wężownicę, najlepiej ze zwiększoną powierzchnią oddawania ciepła, żeby jak najszybciej zagrzać

Parametry techniczne, na które musisz
zwrócić uwagę
Moc – najczęściej kryje się pod zapisem A (liczba)
W (liczba) – zależy od temperatury zewnętrznej.
Na przykładzie: w zapisie A7W35 A7 to temperatura zewnętrzna, W35 – temperatura wody zasilającej instalację (wychodzącej z pompy ciepła),
w tym wypadku 35°C. Pamiętaj: kiedy spada temperatura na zewnątrz, spada też moc pompy ciepła.
COP – współczynnik efektywności pokazujący,
ile energii cieplnej jest produkowane z dostarczanej energii elektrycznej. Jeśli COP wynosi 4, to
z 1 kWh energii elektrycznej otrzymasz 4 kWh ciepła. Porównując współczynniki COP dla różnych
pomp ciepła, należy upewnić się, dla jakiej temperatury zewnętrznej zostały wyznaczone. Sprawdź
też wskazania dla niższych wartości temperatury, żeby mieć pewność pracy pompy ciepła w sezonie grzewczym. W skrócie: im wyższy współczynnik COP, tym bardziej ekonomiczna pompa.

zasobnik. Najczęściej wybierane do domów jednorodzinnych zasobniki mają minimum 200 l.
Pompa typu split lub monoblok
Różnica między split a monoblok to najprościej
sposób montażu jednostek pomp, które znajdują się na zewnątrz i w środku budynku. Split łączy
się za pomocą instalacji chłodniczych – czyli w rurach jest odpowiedni gaz chłodniczy, a do montażu potrzeba instalatora ze specjalnymi uprawnieniami. Monoblok to połączenie zwykłej instalacji
wodnej zawierającej wodę albo mieszankę wody
i glikolu. To prostsze rozwiązanie, nie wymaga żadnych uprawnień, jedynie trzeba pamiętać o zabezpieczeniu układu przed zamarznięciem, jeżeli zimą zdarzyłyby się przerwy w dostawie prądu.

SCOP – roczna średnia sprawność pompy ciepła. Parametr znajduje się na etykiecie energetycznej dołączonej do pompy. Wartość podawana jest w widełkach temperatury właściwej dla
różnych regionów Europy – Polska jest w strefie chłodnej. SCOP można wykorzystać do obliczenia średniego rocznego kosztu energii elektrycznej na ogrzewanie domu. Na przykład dom,
który potrzebuje 16 000 kWh energii cieplnej
i ma pompę o wskaźniku SCOP 4, będzie rocznie
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potrzebował 4000 kWh
energii elektrycznej. Liczba ta pomnożona przez
cenę prądu da średni
koszt ogrzania domu.
Poziom hałasu jednostki
zewnętrznej – umieszczony jest na etykiecie zewnętrznej dołączonej do
urządzenia. Nie ma wpływu na pracę, ale na komfort użytkowania już tak.
Często nie zwraca się na
niego uwagi, a powinno
– zwłaszcza, jeśli dom inwestora jest blisko innych
budynków.
Inne aspekty, które mają znaczenie zwłaszcza
w okresie zimowym, gdy awaria przez kilka dni
siarczystych mrozów pozbawi ciepła:
- długość gwarancji,
- dostępność, czyli odległość od najbliższego serwisu (najlepiej autoryzowanego),
- liczba oddziałów,
- szybkość naprawy ewentualnych usterek.
Wybór nie jest prosty i uzależniony od potrzeb
mieszkańców oraz specyfiki działki. Najlepiej decyzję podjąć na wczesnym etapie budowy.

Obejrzyj Film, z którego dowiesz się więcej

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Zawory strefowe OTTONE
– nowa generacja



czujnik temperatury








     

Powszechne m.in. w instalacjach z pompami ciepła
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czujnik temperatury zewnêtrznej
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Obecnie instalacje grzewcze – a zwłaszcza te, które wyposażone są
w pompy ciepła –wymuszają stosowanie zaworów strefowych.
Każda instalacja jest inna i często wymaga zastosowania innego rodzaju
zaworu strefowego. Firma Ottone wyszła naprzeciw tym potrzebom
i wprowadziła do oferty aż trzy rodzaje tych zaworów.
Celem było dotarcie do jak największej liczby odbiorców
i zapewnienie każdemu z nich odpowiedniego rozwiązania.
Główną funkcją zaworów strefowych jest przełączanie strumienia czynnika grzewczego pomiędzy dwiema strefami – dotyczy wersji trzydrogowych. W instalacji z pompami ciepła odbywa się
to pomiędzy wężownicą zasobnika c.w.u. a instalacją c.o. (schemat 1). Rzadziej zawory strefowe
wykorzystywane są jako odcinające. Takie rozwiązanie spotyka się np. w przypadku odcięcia
wody bytowej do budynku. W tym wypadku stosowana jest wersja dwudrogowa.

Obecnie Ottone oferuje już trzy rodzaje
zaworów strefowych różniących się konstrukcją siłownika lub budową samego zaworu. Zawory występują w średnicach od
¾″ do 1 ¼″ w wersji dwu- i trzydrogowej.

OGRZEWANIE
GRZEJNIKOWE











 



1 Uproszczony schemat instalacji z pompą ciepła, z wykorzystaniem zaworu strefowego Ottone

Zawory BS5
Pierwsze z zaworów strefowych to zawory BS5
z siłownikiem 230 V o mocy zaledwie 6 W, co generuje bardzo niski pobór prądu. Na tle konkurencji wyróżnia je to, że mają możliwość ręcznego przestawienia zaworu poprzez wciśnięcie
pokrętła na siłowniku i przekręcenie go w lewo
lub prawo. Funkcję tą docenią z pewnością instalatorzy w momencie napełniania i odpowietrzania nowej instalacji. Zawory mają przepływ
kv 8 m3/h i mogą pracować w instalacji z maksymalnym ciśnieniem 10 bar i temperaturą 90oC.
Jeśli chodzi o podłączenie elektryczne, siłownik ma przewód 5-żyłowy. Trzy przewody odpowiadają za sterowanie zaworem, natomiast
dwa pozostałe to wyjścia sterujące (bezpotencjałowe), które możemy wykorzystać lub nie.

Zawór strefowy Ottone BS5 sterowany
napięciem w obydwu kierunkach

Zawór strefowy Ottone BS5 z automatycznym
powrotem do pozycji początkowej

09/2022
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2 Schemat elektryczny i zasada działania zaowru strefowego sterowanego napieciem w obydwu
kierunkach

Obrót siłownika w obydwu kierunkach odbywa
się przez podanie napięcia na jeden przewód lub
na dwa naraz (schemat 2).
Zawory BS5 ARP
Drugim rodzajem zaworu jest typ BS5 ARP z automatycznym powrotem. Co to oznacza? Do przełączenia zaworu z jednej pozycji w drugą potrzebne jest napięcie, natomiast z powrotem zawór
wraca do pozycji wyjściowej samoczynnie, tak
jak bardzo popularne zawory sprężynowe. Dzieje się to za pomocą super kondensatora, który
ładuje się podczas napięciowego obrotu zaworu po to, by później rozładować się, cofając zawór do pozycji pierwotnej. Dzięki temu siłownik
ma moc tylko 6 W i jest dużo bardziej energooszczędny niż zwykły zawór sprężynowy. To, co wyróżnia Ottone na tle konkurencji, to zastąpienie
klasycznej sprężyny specjalnym super kondensatorem umożliwiającym niskie zużycie prądu.

Jeśli chodzi o podłączenie elektryczne, zawór
wyposażono w przewód 4-żyłowy. Za pomocą
dwóch przewodów sterujemy zaworem, natomiast dwa pozostałe, tak jak w poprzednim przypadku, to wyjście sterujące (schemat 3). Wszystkie
inne parametry zaworu, czyli przepływ, maksymalna temperatura pracy, prędkość siłownika
są takie same jak modelu opisanego powyżej.
Wszystkie zawory BS5 mają możliwość demontażu samego siłownika, co ułatwia montaż i późniejsze prace serwisowe. Nowoczesna konstrukcja siłownika BS5 zapewnia duże oszczędności
energii podczas pracy i umożliwia pełny obrót
zaworu w zaledwie 8 sekund. Dodatkowo zawory mają ten sam korpus, co oznacza, że możemy
zamieniać siłowniki w dowolny sposób.
Zawór TMO XL
Jak wiadomo instalacje z pompami ciepła,
a zwłaszcza z tymi o większej mocy, wyma-

3 Schemat elektryczny i zasada działania zaworu strefowego z automatycznym powrotem
(wyposażonym w superkondensator)

gają dużych przepływów, dlatego dla bardziej
wymagających pod tym względem systemów,
Ottone wprowadziło specjalny zawór strefowy
kulowy TMO XL o przepływie kv 15 m3/h. Występuje on tylko w rozmiarze 1 ¼″ i z siłownikiem
sterowanym napięciem w obydwu kierunkach.
Dla zastosowania w instalacjach wody bytowej
występuje wersja dwudrogowa o przepływie
kv 38 m3/h.
Zawory strefowe kulowe są bardzo wytrzymałe
na różnice ciśnienia przed i za zaworem, dlatego można je stosować na zasilaniu wody zimnej
do budynku jako zawory odcinające.

Wszystkie informacje techniczne dostępne są na stronie internetowej
www.ottone.pl, a w przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Zawór strefowy TMO XL Ottone sterowany
napięciem w obydwu kierunkach
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Pompy ciepła NIBE
– najniższe koszty ogrzewania
i najwyższe dotacje
Pompy ciepła w ostatnim czasie
odnotowują rekordową sprzedaż.
Czym to jest spowodowane?
Przede wszystkim rosnącymi
kosztami energii konwencjonalnej,
ale również coraz większymi
możliwościami uzyskania
dofinansowania zakupu pompy
ciepła. To wszystko sprawia,
że ogrzewanie pompą ciepła
jest najbardziej oszczędnym
rozwiązaniem, a inwestycja
w pompę ciepła przy wsparciu
finansowym państwa, staje
się najbardziej opłacalnym
rozwiązaniem.
Kalkulator oszczędności NIBE
Jak wobec tego wyliczyć koszty eksploatacji pompy ciepła? To bardzo proste. Wystarczy wejść na
stronę nibe.pl i za pomocą kalkulatora oszczędności (kliknij) wyliczyć roczne oszczędności

z pompą ciepła NIBE w stosunku do innych urządzeń grzewczych. Przykładowo dla przeciętnego
domu o powierzchni 150 m2 zamieszkiwanego
przez 4 osoby roczny koszt c.o. i c.w.u. kształtuje się od 2900 do 3600 zł w zależności od rodzaju i efektywności wybranej pompy ciepła,

a nasze oszczędności mogą sięgać od 3300 zł
aż do ponad 10 000 zł rocznie (rys.). Kalkulator
w uproszczony sposób umożliwia również zasymulowanie kosztów dla budynku starszego, dla
urządzeń o różnej sprawności oraz po zmianie
cen nośników energii.

Najniższe koszty eksploatacji
Inwestycja w pompę ciepła jest zawsze opłacalna, bo jest to jedyna dostępna technologia, która
we współpracy z instalacjami OZE wytwarzającymi energię elektryczną do jej zasilania, takimi
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14 300 zł

Program wsparcia

11 000 zł
10 200 zł

6 200 zł

2 900 zł

Powietrzna
pompa
ciepła

Kocioł
stałopalny

Kocioł
na gaz
ziemny

Kocioł
na gaz
płynny

Kocioł
olejowy

Kocioł
elektryczny

Porównanie rocznych kosztów eksploatacji pomp ciepła NIBE z innymi urządzeniami grzewczymi

jak np. systemy fotowoltaiczne, umożliwia niemal darmowe ogrzewanie i, co najważniejsze,
również chłodzenie budynków.
Koszt eksploatacji pompy ciepła NIBE można
również w uproszczony sposób wyliczyć bez
użycia kalkulatora, jednak trzeba znać roczne zapotrzebowanie na energię budynku. I tak
przy założeniu, że budynek ma zapotrzebowanie na poziomie 20 000 kWh, dzieli się tą
wartość przez sprawność pompy ciepła, np.
SCOP 5 dla najnowszej i najbardziej efektywnej
powietrznej pompy ciepła NIBE F2125 i otrzymuje 4000 kWh, co oznacza, że tyle pompa ciepła
będzie potrzebowała energii elektrycznej do zasilania sprężarki. Wartość tą mnożymy przez aktualny całkowity koszt 1 kWh energii elektrycznej np. 0,73 zł brutto w taryfie weekendowej

Mikroinstalacja
fotowoltaiczna

13 500/18 000/27 000 zł

20 250/27 000/40 500 zł

5 000/5 000/9 000 zł

7 000 zł

21 000 zł
4 000 zł

Tabela Maksymalna wysokość dotacji na montaż pompy ciepła NIBE i systemu NIBE PV w ramach
rządowych programów wsparcia

3 600 zł

Gruntowa
pompa

Czyste Powietrze
(podstawowy/podwyższony/
najwyższy poziom
dofinansowania)
Moje Ciepło
Mój Prąd

Gruntowa pompa
ciepła o podwyższonej
klasie efektywności
energetycznej

G12w i otrzymuje się roczny koszt eksploatacji na poziomie 2920 zł/rok. Jeżeli cena energii
elektrycznej wzrośnie o 40% to koszt wzrośnie
do ok. 4080 zł/rok.
Najwyższe dotacje
Aktualnie w Polsce dostępnych jest kilka rządowych programów wsparcia inwestycji (kliknij)
w pompy ciepła oraz inne działania termomodernizacyjne. Właściciel istniejącego budynku
ogrzewanego starym kotłem stałopalnym, może
sięgnąć po dotację w ramach programu Czyste
Powietrze. Może również skorzystać z tzw. ulgi
termomodernizacyjnej, w ramach której odliczy
wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne i zakup pompy ciepła (maksymalnie

53 000 zł) od podstawy opodatkowania. Maksymalna łączna kwota dotacji na działania termomodernizacyjne łącznie z montażem pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze
nie może przekroczyć 30 000/37 000/69 000 zł
w zależności od zarobków, natomiast zestawienie wysokości maksymalnych progów dotacji
przeznaczonych wyłącznie na montaż pompy
ciepła przedstawiono w tabeli. Z kolei inwestorów budujących lub planujących wybudować
nowy dom, zachęcamy do skorzystania z programu Moje Ciepło, w ramach którego na pompę gruntową można uzyskać aż 21 000 zł, a na
pompę powietrzną 7000 zł.
Do uzyskania dofinansowania, urządzenia muszą mieć kompletną dokumentację i spełniać
określone wymogi techniczne. Wybierając pompy ciepła renomowanej marki NIBE, można mieć
pewność, że kryteria te zostaną spełnione. Ponadto można ubiegać się o maksymalny możliwy poziom dotacji, ponieważ pompy ciepła

NIBE mają najwyższe klasy efektywności A++
a nawet A+++ i plasują się w grupie pomp ciepła o podwyższonym standardzie efektywności
energetycznej na liście ZUM (Zielonych Urządzeń
i Materiałów), która powstała w celu ułatwienia urzędnikom oceny wniosków o dotację.
Ze względu na tak wysoką efektywność pompa ciepła NIBE ułatwi również osiągnięcie wymaganego podwyższonego standardu energetycznego budynku, co jest wymogiem wsparcia
w programie Moje Ciepło. W przyszłym roku ten
standard będzie jeszcze bardziej zaostrzony:
EP<55 kWh/(m2×rok).
Inwestując w pompę ciepła, warto również rozważyć montaż instalacji fotowoltaicznej, która
wyprodukuje energię elektryczną i z jej sprzedaży pokryty zostanie koszt energii potrzebnej do
zasilania pompy ciepła. W tym przypadku z pomocą przychodzi program Mój Prąd z którego
można uzyskać od 4000 do 20 500 zł w zależności od kompleksowości przedsięwzięcia.

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

10 500 zł

Powietrzna pompa
ciepła o podwyższonej
klasie efektywności
energetycznej
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Kocioł elektryczny Vitotron 100
Kolejna propozycja Viessmann na ogrzewanie niezależne od paliw kopalnych
W czasach niepewności co do cen i dostępności różnych paliw,
jako sposób na dywersyfikację źródeł ciepła w domu można pomyśleć
o kotle elektrycznym. Kotły te dedykowane są
przede wszystkim do ogrzewania budynków
oddalonych od sieci gazowej jako wspomaganie
kotła na paliwa stałe/kominka lub samodzielne
źródło ciepła. Są idealnym rozwiązaniem
w budownictwie energooszczędnym, a koszty
ogrzewania można znacząco zmniejszyć,
podłączając go do instalacjI fotowoltaicznej
lub korzystając z taryfy elektrycznej G12 lub
Regulator kotła
G12W oraz systemu akumulacji ciepła.
Vitotron 100 – najważniejsze
aspekty pracy:
• panel sterowania umożliwia regulację temperatury
wody w obiegu c.o. w zakresie od 20 do 85°C;
• automatyczna modululacja mocy grzałek
w zależności od chwilowego zapotrzebowania
na ciepło;
• kocioł może współpracować z dowolną instalacją
c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.;
• sterownik pogodowy dzięki automatycznej reakcji
na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia
najbardziej energooszczędną eksploatację kotła;
• sterownik umożliwia zaprogramowanie
temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach
w cyklu dobowym i tygodniowym;
• możliwa współpraca z kotłem na paliwa stałe
lub kominkiem oraz z instalacją fotowoltaiczną.

Ogrzewanie niezależne od paliw
kopalnych
Historycznie tanie urządzenia na paliwo stałe,
obecnie stały się zarówno drogie w eksploatacji,
jak również mało komfortowe. W przypadku kominka, jak i kotła stałopalnego należy pamiętać
o systematycznym uzupełnianiu paliwa oraz czyszczeniu urządzeń. Kolejną niedogodnością jest brak
możliwości pozostawienia kotłowni bez nadzoru
na dłuższy czas np. wyjazdu na ferie, ponieważ
wiąże się to z ryzykiem zamarznięcia instalacji.
Te problemy eliminuje kocioł elektryczny, który
będzie wspomagał ogrzewanie w chwilach, gdy
z różnych przyczyn nie ma możliwości uzupełnienia opału w kotle na paliwa stałe lub w kominku.

Kocioł elektryczny może uruchamiać się w pełni automatycznie np. tylko wówczas, gdy w godzinach porannych wygaśnie ogień w kominku
lub kotle. Gdy wszyscy domownicy wyjadą z budynku będzie podtrzymywał jedynie temperaturę zapobiegającą zamarzaniu instalacji.
Łatwy montaż i sterowanie pracą kotła
Kotły elektryczne są nowoczesnym, komfortowym,
bezpiecznym i ekologicznym źródłem ciepła. To niewielkie urządzenia o estetycznym wyglądzie, które
można łatwo zainstalować praktycznie w dowolnym
miejscu. Do pracy urządzenia wystarczy tylko przyłącze elektryczne. Kocioł Vitotron 100 oferowany jest
w dwóch wariantach zasilania energia elektryczną:

- 230 V~ moc znamionowa 8 kW,
- 400 V~ moc znamionowa 8 lub 24 kW.
Wysoki komfort cieplny i bezobsługową pracę
tego urządzenia zapewnia m.in. sterowanie pogodowe (typ VMN3). Przy sprawności kotła na
poziomie 99,4% (sprawność rzeczywista) gwarantuje ono energooszczędną eksploatację systemu grzewczego.
Akumulacyjny system grzewczy
Zastosowanie kotła elektrycznego ze zbiornikiem
buforowym do akumulacji ciepła zapewnia komfortowe i niedrogie ogrzewanie, przy stosunkowo niewysokich kosztach inwestycji. Wykorzystując taryfę elektryczną G12 lub G12W oraz system

rmoniż-
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Moduł dodatkowy do

ury

5

sterowania instalacją z
zaworem mieszającym

1

VITOTRON 100

2

.
atury
wym

System modulowanych grzałek.

2

Automatyka pracująca stałotem-

Moduł dodatkowy do sterowania instalacją
z zaworem mieszającym

peraturowo (VLN3) lub pogodowo

3

(VMN3)

6
Moduł dodatkowy do
sterowania instalacją z

4

zaworem mieszającym

1

VITOTRON 100

2

1

1

System modulowanych grzałek.

2

Automatyka pracująca stałotemperaturowo (VLN3) lub pogodowo
(VMN3)

3

Wysokoefektywna pompa obiegowa

4

Zawór bezpieczeństwa

5

Zabezpieczenie termiczne grzałek

6

Czujnik ciśnienia minimalnego

3

Wysokoefektywna pompa obiegowa

4

Zawór bezpieczeństwa

5

Zabezpieczenie termiczne grzałek

akumulacji ciepła, można znacznie obniżyć kosz6 Czujnik ciśnienia minimalnego
ty ogrzewania elektrycznego.
Automatyka kotła umożliwia współpracę urządzenia np. z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki temu
kocioł Vitotron 100 może pracować jeszcze taniej, pobierając w pierwszej kolejności darmową
energię elektryczną, wytworzoną z energii promieniowania słonecznego. Połączenie zalet akumulacji ciepła oraz produkcji darmowej energii
z instalacji fotowoltaicznej zapewnia najniższe
koszty ogrzewania domu.
Bezproblemowa współpraca
Kocioł elektryczny Vitotron 100 może pełnić funkcję głównego urządzenia grzewczego w budynku

lub też wspomagać ogrzewanie domu, w którym
głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo
stałe lub kominek. Przy zachowaniu niewielkich kosztów eksploatacji Vitotron 100 zapewnia wysoki komfort użytkowania i daje pewność,
że podczas nieobecności użytkowników w domu
będzie zachowana temperatura zapobiegająca
zamarzaniu instalacja w budynku.

Kocioł Vitotron 100 przy zastosowaniu odpowiednich modułów może współpracować z zasobnikiem buforowym c.o. Taki system dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf energetycznych
zapewnia jeszcze niższe koszty ogrzewania.
Vitotron 100 może współpracować z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.
Kocioł wyposażony jest w przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemności 5 litrów oraz w niezbędną armaturę zabezpieczającą. Przy współpracy
kotła z wymiennikiem c.w.u. możliwa jest regulacja temperatury wody oraz włączanie pompy
cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej:
0801 002345

rekl ama
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Jak wybrać odpowiedni
zawór antyzamarzaniowy
dla instalacji?
Urządzenie urządzeniu nierówne…
„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie
prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata
kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysoką temperaturą.
Wzrost temperatury, w tym i w Polsce, postępuje szybciej niż
prognozowali eksperci, a letnie fale upałów stają się powoli naszą
codziennością. Zmiany klimatyczne wpływają między innymi na trendy
w systemach grzewczo-chłodzących, a jako producent komponentów
dla tych systemów, Caleffi widzi wzrost zainteresowania produktami,
które jeszcze kilkanaście lat temu sprzedawały się na polskim rynku
w bardzo ograniczonych ilościach. Zawór antyzamarzaniowy Caleffi (108),
który zaprezentowano na rynku dobrych kilka lat temu, zyskał zaufanie
wśród klientów indywidualnych, ale również producentów pomp ciepła.
Zwłaszcza ci drudzy, bazując na doświadczeniu i wiedzy, rekomendują
stosowanie tego typu rozwiązań dla swoich urządzeń.
System grzewczy czy grzewczo-chłodzący?
Zawór antyzamarzaniowy 108 jest autorskim
produktem marki Caleffi, który został wprowadzony na rynek lata temu. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu oraz rozmowom z klientami, na
początku 2022 roku firma Caleffi wprowadziła do
sprzedaży nową wersję zaworu antyzamarzaniowego. „Młodszy brat” flagowego produktu Caleffi,
zgodnie z obowiązującymi trendami, przezna-

czony jest do układów służących do ogrzewania
oraz chłodzenia budynków. Wspomniany zawór
bazuje na konstrukcji znanego i sprawdzonego
już na rynku zaworu antyzamarzaniowego 108,
ale dodatkowo wyposażony jest w element reagujący na temperaturę powietrza zewnętrznego, zamykając dopływ do wkładu termostatycznego zlokalizowanego w dolnej części w sytuacji,
kiedy temperatura powietrza przekracza 5°C.

Obecnie Caleffi oferuje 2 wersje zaworu antyzamarzaniowego:
• podstawową (kliknij) w sytuacji, w której pompa ciepła będzie wykorzystywana wyłącznie jako
źródło ogrzewania,
• rozszerzoną (kliknij) dla pompy ciepła, która ma
przygotować czynnik grzewczy, jak i chłodniczy
o niskim parametrze.
Dlaczego właśnie zawór antyzamarzaniowy
Caleffi?
• Innowacyjność – zawór jest autorskim, innowacyjnym produktem Caleffi, który został wprowadzony na rynek kilka lat temu, a obecnie oferuje rozszerzoną wersję, która pozwala na wykorzystanie
zaworu także w systemach grzewczo-chłodzących.
• Jakość – marka Caleffi nie uznaje kompromisów
na jakości. Cała oferta Caleffi jest opracowywana
oraz produkowana we Włoszech, tam też przechodzi testy jakości, aby kolejno trafić na rynek.

Caleffi to pełna kontrola nad procesem produkcyjnym. Oprócz własnej produkcji, Grupa posiada również zakład obróbki mosiądzu (Pressco),
co pozwala na przyspieszenie procesu produkcyjnego oraz zapewnienie spójności w ramach
różnych serii komponentów.
• Niezawodność i oszczędności – polityka firmy gwarantuje pełną transparentność. Nie ma
w ofercie marki produktów tzw. „drugiej linii”,
więc każdy zawór, czy inny produkt, jaki trafi
w ręce klienta, z logiem marki, będzie tak samo
jakościowy i niezawodny. Z punktu widzenia klienta, jakość produktu i jego niezawodność (zapewnione przez lata testów i pracy produktów na
rynku) zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy.
• Sprawdzony i solidny produkt – zawór antyzamarzaniowy serii 108 jest z powodzeniem
wykorzystywany od lat na rynku instalacyjnym,
a jego rozszerzona wersja bazuje na konstrukcji
i sposobie działania swojego poprzednika.
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ZAWORY
ANTYZAMARZANIOWE

Jak pracuje zawór
antyzamarzaniowy?

SERII 108

Okres zimowy – brak zasilania elektrycznego pompy. Prezentowany przykład pokazuje górny element otwarty, ponieważ temperatura powietrza na zewnątrz wynosi mniej
niż 5°C. System pozbawiony jest zasilania
elektronicznego, więc dochodzi do wychłodzenia czynnika w układzie. Termostatyczny element zlokalizowany w dolnej części
otwiera się, ponieważ temperatura medium
spadła poniżej wartości 3°C. Jednocześnie
otwiera się przerywacz próżni, pozwalając na
wypływ czynnika z zaworu. Kiedy do zaworu
dotrze czynnik o temperaturze 4°C, element
termostatyczny zamknie wpływ.
Okres letni – przygotowanie czynnika
o niskiej temperaturze. W prezentowanym
przykładzie górny element jest zamknięty, ponieważ temperatura powietrza zewnętrznego wynosi powyżej 5°C. Uniemożliwia to dopływ czynnika do dolnej wkładki,
która została skalibrowana na temperaturę otwarcia 3°C. Tak niska temperatura
czynnika może występować podczas początkowej fazy pracy układu chłodzenia,
co mogłoby skutkować nieuzasadnionym
otwarciem zaworu.

Przejdź  Zapoznaj się ze szczegółami technicznymi zaworów
antyzamarzaniowych firmy Caleffi Hydronic Solutions

rekl ama

Podsumowując, istnieje możliwość wyboru wersji zaworu z serii 108 – wersji podstawowej w przypadku, kiedy pompa ciepła ma
być wykorzystywana, jako źródło dla ogrzewania lub wersji rozszerzonej jeśli pompa ma
przygotowywać zarówno czynnik grzewczy,
jak i chłodniczy o niskim parametrze.
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Zoptymalizowane rozwiązania do produkcji
i magazynowania energii elektrycznej
Kompleksowa oferta BuyPV.eu
Zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Niestety, rosną również
rachunki. Wiele osób zastanawia się nad fotowoltaiką i magazynami
energii, czyli rozwiązaniami, które w duecie są coraz wydajniejsze i dzięki
dotacjom, dostępne dla każdego. Warto jednak instalować produkty
znanych i sprawdzonych marek, a takie znajdują się w e-sklepie BuyPV.eu.
W ofercie BuyPV.eu znajdziemy panele fotowoltaiczne Ja Solar,
systemy montażowe dla instalacji fotowoltaicznych, okablowanie,
a także magazyny energii i inwertery SolaX Power.
Magazyny energii SolaX Power
Magazyny energii to przede wszystkim niezależność energetyczną, a także możliwość zredukowania skutków przeciążenia sieci, czyli skoków
napięć, które mogą powodować zakłócenia pracy
instalacji PV. To również wzrost autokonsumpcji
energii wyprodukowanej z PV, który przekłada się
realnie na oszczędności, a także zabezpieczenie
w przypadku przerw w dostawach energii z sieci.
Jak dobrać magazyn energii, aby maksymalnie
wykorzystać jego możliwości? Kluczowe jest
przeanalizowanie parametrów urządzenia oraz
posiadanej instalacji fotowoltaicznej. Istotnymi
czynnikami są:
• rodzaj akumulatora,
• moc pojemnościowa urządzenia,
• sprawność baterii,

• wydajność paneli fotowoltaicznych,
• liczba cykli ładowania i rozładowywania magazynu energii do domu.
BuyPV jest oficjalnym dystrybutorem i ekspertem firmy SolaX Power. SolaX Power jest pionierem produkcji inwerterów stringowych, hybrydowych oraz magazynów energii, stanowiących
idealne rozwiązania dla wszystkich już istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz nowych instalacji. Magazyny energii, falowniki i inwertery
SolaX to gwarancja jakości potwierdzona wieloma certyfikatami, prosty montaż i obsługa za
pomocą aplikacji SolaXCloud.

Przejdź Oferta magazynów energii SolaX
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Dostępny w wielu różnych wielkościach mocy.
Retrofit może być instalowany obok już istniejących instalacji fotowoltaicznych, zapewniając
wsparcie w postaci magazynowania energii oraz
niezależność od przerw w zasilaniu z sieci, dzięki
funkcji zasilania awaryjnego. X1-Fit G4 umożliwia
rozbudowę jednofazowych instalacji fotowoltaicznych do systemów z magazynem energii. Seria
X1-Fit G4 współpracuje z bateriami Triple Power.
Bateria Triple Power – wysokonapięciowy akumulator wykonany z najbezpieczniejszego typu
baterii LiFePO4. Inteligentny system równoważenia temperatury gwarantujący możliwość pracy baterii w temperaturze od -30 do 50°C, pozwala na montaż baterii na zewnątrz budynku.
Możliwość podłączenia do 4 szt. baterii T30,
o łącznej pojemności 12 kWh. Bateria lub zestaw baterii musi zostać wyposażony w sterownik baterii MC0600.

Platforma outletu BuyPV.eu
Zachęcamy instalatorów, dystrybutorów, jak
i klientów instytucjonalnych do korzystania
z platformy outletu BuyPV.eu. Oferujemy panele fotowoltaiczne znanych marek, konstrukcje i systemy montażowe dla instalacji fotowoltaicznych. W naszym e-sklepie 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.
https://www.buypv.eu/outlet

Panele fotowoltaiczne JA Solar
JA Solar jest światowym liderem w produkcji wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych.
Firma została założona w 2005 roku. Od 2007
znajduje się na liście NASDAQ i od 2012 roku jest
dostawcą modułów TIER1. Układy półogniwa
– stworzone z wysokowydajnych ogniw PERC –
zapewniają wyższą moc wyjściową, lepszą wydajność w zależności od temperatury, obniżenie efektu zacienienia na generowanie energii,
niskie ryzyko powstawania gorących punktów,

Przejdź Oferta modułów
fotowoltaicznych JA Solar

a także zwiększoną tolerancję na obciążenie mechaniczne. W ofercie BuyPV.eu znajdziemy typoszereg ośmiu modeli monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych marki Ja Solar różniących się
wielkością, a co za tym idzie i mocą (moc znamionowa od 390 do 550 W). Na panele producent
udziela 12-letniej gwarancji i 25-letniej gwarancji na liniową moc wyjściową. Panele dostępne
są na BuyPV.eu od ręki!

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
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X-ESS G4 marki SolaX Power to zaawansowany technologicznie magazyn energii „wszystko w jednym”. Hybrydowy falownik czwartej
generacji G4 teraz zawiera system typu „all-in-one” nazwany X-ESS. Łącząc falownik czwartej
generacji X1/X3-Hybrid z najnowszymi akumulatorami Triple Power 3,0 kWh/5,8 kWh, SolaX
wyznaczył nowe trendy i przyszłość magazynowania energii w budynkach mieszkalnych.
X-ESS jest dostępny zarówno w odmianie jedno-,
jak i trójfazowej. W przypadku nowego X-ESS G4
w celu pozbycia się skomplikowanego okablowania zastosowano skrzynkę Matebox wyposażoną w gotowe rozwiązania, czyniąc system szybkim w montażu (plug&play). W przypadku zaniku
zasilania w sieci falownik w ciągu < 10 ms przełącza się w tryb zasilania rezerwowego. Inwerter wyposażony został w 5 trybów pracy oraz
zarządzania mocą (np. zasilanie pompy ciepła).
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VERSO Standard – zaawansowane centrale wentylacyjne
w kompaktowym rozmiarze
VERSO Standard to typoszereg central wentylacyjnych marki Komfovent,
który jest dedykowany do rozwiązań komercyjnych. Urządzenia zostały
zaprojektowane z myślą właśnie o tego typu budownictwie, w którym
głównymi czynnikami decydującymi o wyborze jest wysoka jakość
urządzenia (to najważniejszy aspekt, urządzenia są kupowane na lata,
a stosowanie central wentylacyjnych VERSO Standard gwarantuje
bezawaryjną, wieloletnią eksploatację), kompaktowe gabaryty
(w obiektach komercyjnych każdy m2 jest na wagę złota), uniwersalna
automatyka (automatyka C5 zapewnia ogrom możliwości w standardzie,
bez dodatkowych opłat), szybkość montażu (centrale wentylacyjne Verso
Standard są okablowane, prekonfigurowane i gotowe do uruchomienia).
Szeroki typoszereg urządzeń
Komfovent VERSO Standard to typoszereg liczący
40 urządzeń występujących w ponad 500 wariantach wykonania. Składają się na nie urządzenia:
• płaskie, podwieszane – dedykowane do montażu np. w przestrzeni sufitu podwieszanego, dzięki swojej unikalnej konstrukcji mogą również być
montowane na podłodze, jak również na ścianie
jak obrazy;
• poziome – standardowy rodzaj wykonania central z możliwością montażu zewnętrznego dzięki
akcesoriom w postaci daszku, czerpni i wyrzutni;
• pionowe – urządzenia z króćcami skierowanymi bezpośrednio do góry, bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach o małej powierzchni, gdzie
nie ma miejsca na „wywijanie” instalacji;
• uniwersalne – unikalna konstrukcja pozwalająca

na przeniesienie w łatwy sposób bocznych paneli na górną część obudowy i na odwrót. Każde urządzenie w tym wykonaniu ma 16 wariantów podłączenia kanałów, co pozwala na montaż
w miejscach o bardzo specyficznej, ograniczonej przestrzeni.

jest stale weryfikowana przez dział kontroli jakości Komfovent. Energooszczędne wentylatory, autorska automatyka optymalizująca koszty
eksploatacji, szczelna obudowa, gruba izolacja
to tylko kilka rzeczy, które sprawiają, że Komfovent VERSO Standard to urządzenia premium.

Stały rozwój produktu i wysoka jakość wykonania
W oparciu o konsultacje techniczne z instalatorami oraz inwestorami stale wdrażamy aktualizacje
oprogramowania oraz ulepszamy ich konstrukcję.
Dzięki takiemu podejściu centrale wentylacyjne
Komfovent VERSO Standard dysponują dokładnie takimi parametrami, jakich oczekują klienci.
Do produkcji central wentylacyjnych Komfovent
VERSO Standard wykorzystujemy wyłącznie najlepsze materiały oraz podzespoły, a ich jakość

Zaawansowana automatyka sterująca
Za możliwości centrali wentylacyjnej odpowiada autorska, inteligentna automatyka C5 w pełni opracowana i produkowana przez Komfovent.
Śmiało możemy stwierdzić, że jest ona jedną z najbardziej rozbudowanych i zaawansowanych na
rynku. Procesy sterowania strefowego, osuszania,
nawilżania, kontroli jakości powietrza to tylko kilka możliwości, które możemy realizować bez konieczności pisania indywidualnych programów.

Wbudowany webserwer, możliwość sterowania
z wykorzystaniem aplikacji mobilnej
Zdalne wsparcie serwisowe on-line
To, że gwarancja kiedyś się skończy to fakt. Decydując się na Komfovent VERSO Standard, zyskujesz w 100% bezpłatną i nieograniczoną w czasie pomoc techniczną i serwisową realizowaną
przez rozbudowany dział wsparcia.
Szybki i łatwy montaż
W tym miejscu warto poruszyć dwa aspekty.
Po pierwsze wszystkie urządzenia są zaprojektowane w taki sposób, aby można było je przenieść standardowym otworem drzwiowym 90 cm
– większe modele są dzielone na sekcje, które
w bardzo prosty i szybki sposób można połączyć.
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Wymiennik ciepła wyposażony w innowacyjny system
zabezpieczający przed oblodzeniem

Sekcja czyszcząca wymiennika obrotowego

Po drugie wszystkie centrale VERSO Standard są
wyposażone w fabryczną, zintegrowaną automatykę sterującą. Do uruchomienia potrzebujemy
wyłącznie napięcia. Dodatkowo, urządzenia mają
predefiniowane ustawienia wstępne, dzięki czemu od razu są gotowe do uruchomienia.
Sorpcyjny-entalpiczny obrotowy
wymiennik ciepła
Rozwiązanie to pozwala na pasywne kontrolowanie poziomu wilgoci w budynku. W okresie
letnim pasywnie osusza powietrze, pozwalając
na realne oszczędności w procesie chłodzenia/
klimatyzowania pomieszczeń, natomiast w okresie zimowym pasywnie nawilża powietrze, dzięki
czemu poprawia komfort użytkowników.

VERSO Standard z wbudowaną nagrzewnico-chłodnicą

Sekcja czyszcząca wymiennika obrotowego
Rozwiązanie przeznaczone dla central z obrotowymi wymiennikami ciepła, pozwala zminimali-

zować mieszanie strumieni powietrza praktycznie
do zera. Niewielka część powietrza zewnętrznego kierowana jest na sekcję czyszczącą, co zapobiega powrotowi powietrza wywiewanego do
strumienia powietrza świeżego.
Zintegrowana nagrzewnico-chłodnica
wodna/DX (freonowa)
Wszystkie urządzenia VERSO Standard można
zamówić w wersji z wbudowaną nagrzewnico-chłodnicą wodną lub DX (freonową). W centralach z wymiennikiem obrotowym mamy gwarancję stałej temperatury w okresie zimowym,
co sprawia, że w niezwykle ekonomiczny sposób można ogrzewać powietrze.
System przepustnic zabezpieczający
przed oblodzeniem
Wszystkie urządzenia VERSO Standard z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła mogą zostać wy-

posażone w innowacyjny system zabezpieczający wymiennik przed oblodzeniem. System opiera
się na podzieleniu wymiennika na 3 części, z których każda ma indywidualną przepustnicę. System
w okresie niskiej temperatury na podstawie pomiaru ciśnienia, naprzemiennie zamyka i otwiera sekcje wymiennika, dzięki czemu nawet nie ma konieczności wstępnego podgrzewania powietrza oraz
otwierania standardowej przepustnicy by-passu.

Generalny dystr ybutor
Komfovent na terenie Polski

www.ventia.pl
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Większe modele dzielone są na sekcje dla ułatwienia
w transporcie

Sorpcyjny-entalpiczny obrotowy wymiennik ciepła
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Aplikacje mobilne Bosch
Aplikacje mobilne oferowane przez Bosch Termotechnika stanowią
zarówno ułatwienie w obsłudze urządzeń, jak i w znaczący sposób
wpływają na komfort i efektywność użytkowania nie tylko źródła ciepła,
ale całych systemów ogrzewania i ciepłej wody.
Bosch EasyControl
Aplikacja Bosch EasyControl za pomocą smartfona
lub tabletu z systemem operacyjnym iOS lub Android zapewnia mobilne sterowanie domowym systemem ogrzewania wyposażonym w regulator CT200.
Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu mobilnego lub sieci WLAN. System sterowany przez
Bosch EasyControl może być również wyposażony
w elektroniczne grzejnikowe głowice termostatyczne Bosch komunikujące się bezprzewodowo z regulatorem CT200, umożliwiając indywidualne nastawy
czasów pracy z zaprogramowanymi wartościami
temperatury nawet w kilkunastu pomieszczeniach.
Dzięki przetwarzaniu informacji o aktualnej temperaturze na zewnątrz budynku i w pełni modulowanym sterowaniu, systemy z kotłami grzewczymi Bosch wykorzystującymi magistralę EMS2
(BUS) i obsługiwane przez Bosch EasyControl
osiągają zwiększoną efektywność energetyczną
nawet o 5% (zgodnie z Dyrektywą ErP).

Przejdź Więcej o Bosch
EasyControl
Bosch EasyRemote
Aplikacja Bosch EasyRemote przeznaczona jest
do mobilnego sterowania systemami grzewczymi

z regulatorem CW400 i modułem MB-LAN2 lub MB
LANi. Umożliwia komunikację online (przez internet mobilny lub sieć WLAN) z automatyką sterującą kotłem lub pompą ciepła. Możemy dzięki temu
sterować obiegami grzewczymi i obiegiem ciepłej wody użytkowej tzn. możemy programować
żądaną temperaturę w zdefiniowanych przedziałach czasowych. Użytkownik ma również dostęp
do informacji o stanie pracy kotła grzewczego,
ewentualnych nieprawidłowościach, temperaturze wewnątrz i na zewnątrz budynku, danych
historycznych, a w przypadku zastosowania kolektorów słonecznych – o aktualnym uzysku solarnym. Oczywiście praca źródła ciepła w systemie z aplikacją Bosch EasyRemote jest w pełni
modulowana, co przynosi wymierne korzyści
ekonomiczne i wpływa na żywotność kotła.
HomeCom Easy
Aplikacja HomeCom Easy jest dostępna dla klimatyzatorów i pomp ciepła, a wkrótce także dla
kotłów, systemów solarnych i wentylacji. Aplikacja współpracuje z urządzeniami wyposażonymi
w moduł do komunikacji zdalnej. Docelowo zastąpi wymienione wcześniej aplikacje EasyControl
i EasyRemote. Za pomocą smartfona można w dowolnym miejscu i czasie sterować ogrzewaniem,
ciepłą wodą czy klimatyzacją w domu. Przejrzysty interfejs umożliwia przegląd temperatury

Regulator EasyControl CT200 w kolorze białym

Regulator EasyControl CT200 w kolorze czarnym
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aplikacji skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem Bosch Termotechnika.
Przejdź Więcej o Bosch
Climate Select

zewnętrznej lub pokojowej, trybu pracy, parametrów technicznych i komunikatów błędu.
W przypadku awarii urządzenia użytkownik automatycznie otrzyma powiadomienie na smartfon. Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w użyciu, dzięki czemu zmiana temperatury w pomieszczeniu,
wybór trybu pracy lub ustawienie programu czasowego jest niezwykle łatwe. Użytkownik może
wybrać harmonogram, który mu najbardziej odpowiada i dostosować go do swoich potrzeb.

korzystaniu rozszerzonej rzeczywistości (AR)
można pokazać projekty 3D w rzeczywistym
pomieszczeniu na ekranie tabletu czy smartfona. W aplikacji dostępny jest kalkulator wydajności chłodniczej i katalog klimatyzatorów, co
ułatwia specjalistom dobór urządzeń. Natomiast
klienci końcowi mogą dodatkowo z poziomu

Bosch EasyService
Dedykowana profesjonalistom aplikacja Bosch
EasyService przeznaczona do uruchamiania
i diagnozy urządzeń Bosch to gwarancja profesjonalnej i nowoczesnej usługi. Komunikacja z urządzeniem grzewczym odbywa się poprzez narzędzie Smart Service Key za pośrednictwem sieci
WLAN lub internetu mobilnego. Aplikacja przyspiesza i automatyzuje uruchomienie czy prace
konserwacyjne związane z urządzeniami. Dzięki
niej można też lepiej dopasować parametry systemu do potrzeb użytkownika. Dodatkowymi ułatwieniami jest również minimalizacja ingerencji
w urządzenie oraz automatyczne generowanie
protokołów serwisowych w wersji elektronicznej.

Przejdź Więcej o Bosch
EasyService
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Bosch EasyScan
Jest to aplikacja dla specjalistów umożliwiająca
dobór części zamiennych. Zawiera katalogi i listy
części zamiennych dostępne po wprowadzeniu
numeru katalogowego lub zeskanowaniu kodu
urządzenia. Nowością jest fotograficzne rozpoznawanie części zamiennych z wykorzystaniem
kamery smartfona lub tabletu. Wybraną część
można też łatwo dodać do koszyka zakupów,
wygenerować e-maila z zamówieniem i zamówić w centrum serwisowym. Łatwo, szybko i zawsze pod ręką.

Przejdź Więcej o Bosch
EasyScan
Bosch EasyDoc
Mobilne wsparcie dla specjalistów w postaci
skatalogowanej dokumentacji do urządzeń,
a także filmów instruktażowych dotyczących
montażu.

Przejdź Więcej o Bosch
EasyDoc

Bosch Climate Select
Aplikacja ta służy do wizualizacji urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu. Dzięki wy-

Regulatory pogodowe: CW400 i CW100

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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Przejdź Więcej o Bosch
HomeCom Easy
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Zostań instalatorem pomp ciepła
STIEBEL ELTRON – Twój partner w branży grzewczej

34

Od ponad 45 lat rozwijamy technologię
przyjaznych środowisku pomp ciepła
korzystających z odnawialnych źródeł
energii. Chętnie podzielimy się z Tobą
naszą bogatą wiedzą i doświadczeniem
na temat pomp ciepła. Naszą wizją jest
długoterminowe i owocne partnerstwo.

Partnerstwo, które zapewnia sukces
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Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, przy naszym wsparciu w krótkim czasie staniesz się najwyższej klasy ekspertem.
Dowiedz się więcej
Zainteresowaliśmy Cię?
Zostań Instalatorem STIEBEL ELTRON!
Nie przegap tej okazji!
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.
Zobacz formularz

Serwis – Wciąż z Tobą –
wsparcie posprzedażowe
i serwisowe

r
bó

Do
ra

Montaż – Pompy ciepła
STIEBEL ELTRON – prosty
i szybki montaż

Mo

s

Jesteśmy przygotowani na to, by jako Twój niezawodny partner zapewnić Ci kompleksowe wsparcie w każdej sytuacji: doradztwo techniczne,
obsługę profesjonalnego zespołu ekspertów, indywidualne podejście do potrzeb.
Będziemy towarzyszyć Ci we wszystkich czterech
obszarach realizacji projektu: doradztwa, doboru, montażu i serwisu.

Mo

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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Dobór – Nasze Know-How
do Twojej dyspozycji

r
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Do
ra

Doradztwo – Jesteśmy tu
dla Ciebie… od początku
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Rozwiązania Panasonic jako nowoczesny sposób
ogrzewania hal magazynowych i produkcyjnych
Alternatywa dla gazu
Podczas projektowania ogrzewania hal przy obecnych problemach
z dostępnością gazu, warto rozważyć inne systemy. Panasonic oferuje
szeroki wybór urządzeń do obiektów komercyjnych, biur i budynków
mieszkalnych. W niniejszym artykule przedstawimy porównanie
kilku systemów ogrzewania hal, w tym propozycje Panasonic,
m.in. klimatyzatory komercyjne BIG PACi.
Najczęściej stosowane sposoby
ogrzewania hal
Ogrzewanie w halach magazynowych może być
realizowane poprzez różne metody i urządzenia:
• powietrzne – obieg powietrza wymusza wentylator, a ochłodzone powietrze z obiektu kierowane
System

Urządzenia

Moc grzewcza przy -20°C
i uwzględnieniu spadku wydajności
urządzenia
Koszt inwestyinstalacja
cyjny
razem
roczne zużycie
Koszt eksplokoszt prądu/gazu
atacyjny
razem

jest na wymiennik ciepła, skąd po ogrzaniu trafia
z powrotem do hali. Realizowane przez np. nagrzewnice wodne, nagrzewnice gazowe, aparaty
grzewczo-wentylacyjne. Do ogrzewania powietrznego możemy zaliczyć również pompy ciepła powietrze/powietrze (klimatyzatory), czyli rozwiązania, które proponuje Panasonic;
NAGRZEWNICE
GAZOWE

A2A

A2W

KOTŁY GAZOWE

4 kanałówki
BigPACi 25 kW –
S-250PE3E5B /
U-250PZH2E8 /
CZ-RTC5B

4 pompy ciepła
T-CAP 16 kW +
sterownik kaska4 nagrzewnice
dowy + osprzęt
gazowe
+ 6 nagrzewnic
wodnych:
WH-SXC16H9E8

2 kotły kondensacyjne
najwyższej klasy
w kaskadzie +
6 nagrzewnic
wodnych

4 x 16 kW

4 x 14,7 kW

4 x 15 kW

2 x 30 kW

155 044
38 761
193 805
25 549 kWh
1,41 zł/kWh
36 025 zł

205 060
61 518
266 578
31 969 kWh
1,41 zł/kWh
45 076 zł

60 000
24 000
84 000
93 000 kWh
0,79 zł/kWh
73 470 zł

60 000
42 000
102 000
102 300 kWh
0,79 zł/kWh
80 817 zł

Wymiennik ciepła
Wentylator

Obudowa wentylatora

Jednostkę wewnętrzną można bez problemu podzielić na 3 elementy, z których najcięższy waży 48 kg

1

Model
konwencjonalny
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bez konieczności podgrzewania powietrza. Realizowane przez promienniki gazowe podczerwieni, elektryczne lub wodne;
• konwekcyjne, w którym ciepło przekazywane jest
na zasadzie konwekcji do otaczającego/omywającego powietrza. Realizowane przez grzejniki wodne
np. w postaci rur stalowych bądź ożebrowanych;
• płaszczyznowe – polega na przekazywaniu ciepła do pomieszczenia przez otaczające przegrody. Najczęściej realizowane przez wodne ogrzewanie podłogowe.
Porównanie sposobów ogrzewania

Głębokość jednostki wewnętrznej zmniejszona o 230 mm

• promiennikowe – polegające na przekazywaniu ciepła bezpośrednio do ogrzewanych powierzchni (ludzi, produktów czy przedmiotów)

A2A
ZALETY + rozwiązanie bezobsługowe, wygodne,
+ łatwość montażu
+ szybkość reakcji na zapotrzebowanie
+ odczyt temperatury pomieszczenia
ze sterownika w strefie przebywania
ludzi
+ możliwość chłodzenia w lecie
+ brak emisji w miejscu wytworzenia
ciepła
+ przy zastosowaniu modułów fotowoltaicznych właściwie bezemisyjne
+ brak ryzyka zamarznięcia medium
+ zastosowanie dodatkowych filtrów
ma wpływ na jakość powietrza
WADY
- trzeba mieć na uwadze komfort termiczny pracowników
- brak możliwości ogrzewania c.w.u.
- wykorzystanie czynnika R32 wiąże się
z minimalną powierzchnią pomieszczenia, w którym jedn. wewn. może być
zamontowana

Porównano ogrzewanie na przykładzie obiektu
lekkiej komercji (hali magazynowej) zlokalizowanej
w III strefie klimatycznej (zewn. temp. projektowa:
-20°C, wewn. temp. powietrza: 16°C). Powierzchnia:
około 1000 m2, wysokość: 5 m, zapotrzebowanie

na moc cieplną: 60 kW, na ciepło: 93 000 kWh/rok.
Rozwiązanie Panasonic w oparciu o klimatyzatory kanałowe jako źródło ogrzewania powietrznego. Dobrano 4 jednostki kanałowe, do których
zaproponowano po 4 nawiewniki dalekiego zasięgu, zapewniające dotarcie ciepłego powietrza
do strefy przebywania ludzi.
Okres zwrotu inwestycji uwzględniający koszty
inwestycji oraz koszty eksploatacyjne, zależny
od kosztów nośników energii:
- A2A vs. nagrzewnice gazowe – 3 lata
- A2A vs. kotły gazowe – 2 lata
- A2W vs. nagrzewnice gazowe – 6 lat
- A2W vs. kotły gazowe – 5 lat
Zainteresował cię temat? Skontaktuj się:
Krzysztof Kleszcz – Sales Engineer A2A
tel. 880 529 275
mail: krzysztof.kleszcz@eu.panasonic.com

A2W
+ rozwiązanie bezobsługowe, wygodne,
+ możliwość wykorzystania również do
c.w.u.
+ niewielki rozmiar nagrzewnic
+ brak emisji w miejscu wytworzenia
ciepła
+ przy zastosowaniu modułów fotowoltaicznych właściwie bezemisyjne
+ możliwość dobrania mniejszego
urządzenia przy uwzględnieniu punktu
biwalencji i źródła szczytowego

NAGRZEWNICE GAZOWE
KOTŁY GAZOWE
+ relatywnie niski koszt inwestycyjny
+ relatywnie niski koszt inwestycyjny
+ niewielki rozmiar nagrzewnic
+ niewielki rozmiar nagrzewnic
+ szybkość reakcji na zapotrzebowanie
+ brak ryzyka zamarznięcia medium

- konieczność wydzielenia pomieszczenia technicznego
- konieczność wykonania instalacji
hydraulicznej
- w przypadku wykorzystania grzejników niski komfort termiczny w SPL
- relatywnie wysoka temperatura
zasilania
- ryzyko zamarznięcia wody w układzie

- ograniczenia i wymagania wynikające
z wykorzystania gazu
- emisja w miejscu wytwarzania ciepła
- w przypadku większych wydajności
konieczność detekcji metanu
- powstawanie pary wodnej
- krótki czas utrzymywania się ciepła
po wyłączeniu nagrzewnicy

- konieczność wydzielenia pomieszczenia technicznego
- konieczność wykonania instalacji
hydraulicznej
- w przypadku wykorzystania grzejników niski komfort termiczny w SPL
- ograniczenia i wymagania wynikające
z wykorzystania gazu
- emisja w miejscu wytwarzania ciepła
- ryzyko zamarznięcia wody w układzie
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Klimatyzatory komercyjne Big PACi
Jednostki Panasonic Big PACi (moce 20 i 25 kW, inwerter, R32) są nie tylko przyjazne dla środowiska naturalnego, ale także przełomowe pod względem technologicznym. W układach Big PACi z czynnikiem chłodniczym
R32 całkowitemu przeprojektowaniu uległa jednostka
wewnętrzna. Kompaktowa, lekka i dzielona konstrukcja
jednostki wewnętrznej ułatwia wykonanie orurowania
w wąskiej przestrzeni montażowej, zapewniając jednocześnie wysoką sprawność. Uproszczony demontaż oznacza dodatkowe usprawnienie prowadzenia prac konserwacyjnych. Elementy wymiennika ciepła i wentylatora
(wentylator + obudowa) można rozdzielić na czas montażu. Ponowne złożenie jednostki wewnętrznej nie stanowi problemu. Wysokie ciśnienie statyczne (do 200 Pa)
umożliwia zastosowanie długich kanałów i instalację
w zróżnicowanych konfiguracjach przestrzennych. Możliwość podłączenia maks. 4 jednostek wewnętrznych do
jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki zewnętrzne Big
PACi Panasonic o mocy 20 i 25 kW mogą być instalowane
w układzie: split oraz symultanicznym podwójnym, potrójnym i poczwórnym. Jednostki wewnętrzne zawsze
pracują równocześnie i z takimi samymi ustawieniami.
Dzięki temu układ ten jest szczególnie przydatny do klimatyzowania powierzchni wspólnych. Układ pracuje ciszej
i zapewnia jednolitą temperaturę w całym pomieszczeniu. System przygotowany jest do współpracy z instalowaną na smartfonie aplikacją Panasonic Comfort Cloud.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
www.aircon.panasonic.pl

rekl ama
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Klimatyzatory sposobem na dogrzewanie pomieszczeń?
K a rol W łoda rc z y k

Przed nami sezon grzewczy, który, ze względu na rosnące ceny
surowców energetycznych jak węgiel czy gaz oraz rosnące ceny energii
elektrycznej, zmusza wielu z nas do refleksji, czym ogrzać nasze domy
w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób. Obecnie dostępne na
rynku klimatyzatory typu split czy multisplit umożliwiają odwrócenie
obiegu chłodniczego, dzięki czemu zamiast trybu chłodzenia, mamy
do dyspozycji również możliwość grzania. Urządzenia te są po prostu
zwykłymi pompami ciepła powietrze-powietrze, gdzie strumień ciepłego
powietrza ogrzewa dane pomieszczenia. Zapewne wielu użytkowników
zastanawia się, czy popularne klimatyzatory to dobry pomysł na system
grzewczy. Czy warto używać klimatyzatora do ogrzewania domu?
Poniżej postaram się przedstawić, czy warto np. dogrzewać się,
czy nawet ogrzewać pomieszczenia popularną klimatyzacją.
Efektywność klimatyzatorów
Efektywność to termin, na który coraz bardziej zwracamy uwagę, nawet w codziennym życiu. W przypadku pomp ciepła, efektywność określa współczynnik COP (ang. Coefficient of Performance).
Jest to nic innego, jak efekt w postaci ilości przekazanego ciepła w górnym źródle do nakładu pracy w postaci energii elektrycznej, dostarczonej
do urządzenia, aby to ciepło wytworzyć.
COP =

QH
PEL

gdzie:
QH – ilość wytworzonego ciepła w górnym źródle [kW]
PEL – pobór mocy elektrycznej [kW]

Na współczynnik COP ma wpływ wiele czynników,
począwszy od samej konstrukcji urządzenia, rodzaju sprężarki, zastosowanych wymienników ciepła
czy automatyki, po warunki temperaturowe górnego i dolnego źródła. O ile na czynniki techniczne
mamy wpływ, wybierając urządzenia zaawansowane technologicznie, o tyle na warunki atmosferyczne panujące podczas pracy agregatu już nie.
Przedstawiamy wykresy zależności temperatury zewnętrznej od współczynnika COP dla popularnych jednostek klimatyzacyjnych (rys. 1, 2, 3).
Moc grzewcza urządzeń podana jest dla warunków nominalnych w trybie grzania.
Dla porównania wykresy efektywności pomp
ciepła typu split powietrze-woda o popularnych
mocach grzewczych (rys. 4).
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Klimatyzator ścienny 3,0 kW
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3,30

COP

COP
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2,45
1,60

Jednostka kanałowa 11,7 kW

4,3

3,3
2,8
2,3
1,8
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Jak łatwo zauważyć, współczynnik COP spada
wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Jest
to związane z tym, iż urządzenie pobiera większe ilości energii elektrycznej, aby uzyskać efekt
w postaci dostarczonego ciepła.
W przypadku popularnych klimatyzatorów, w okolicach temperatury zewnętrznej wynoszącej ok.

10

-15

-10

2

7oC zaczyna się gwałtowny spadek efektywności. W dużej mierze jest to związane z procesem
odszraniana wymiennika jednostki zewnętrznej.
Dla pomp ciepła powietrze-woda, wykres skuteczności energetycznej jest bardziej płaski
i jak widać nie następuje, aż tak znaczny spadek
sprawności urządzeń.
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7
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Czy w związku z tym klimatyzator jest dobrym
źródłem ciepła? Wszystko zależy od tego, jakie
kryteria zostaną przyjęte do oceny i w jakim systemie będzie działało urządzenie.

Klimatyzator ścienny 7,3 kW
4,03
3,87
3,70
3,53
3,37
3,20
3,03
2,87
2,70
2,53
2,37
2,20
2,03
1,87
1,70

12

10
4

38

• System monowalentny, w którym pompa ciepła
jest jedynym źródłem ciepła, gdzie jej moc musi
być wystarczająca do ogrzewania pomieszczenia czy budynku pokrywając w całości straty ciepła w warunkach obliczeniowych.
• System biwalentny alternatywny, gdzie do dyspozycji mamy dwa źródła ciepła, np. klimatyzator, który pokrywa straty ciepła do określonej
temperatury zewnętrznej, a po jej spadku zostaje wyłączony, a załącza się drugie źródło w postaci np. kotła gazowego.
• System biwalentny równoległy, w którym dwa
źródła ciepła działają w pełnej synergii, aby uzyskać jak najlepszą efektywność.
Gdy klimatyzator ma być jedynym źródłem ciepła i będzie pracował przez cały okres grzewczy
nawet w największe mrozy, montaż takiego urządzenia, a zwłaszcza jednostki zewnętrznej należy wykonać, jak dla klasycznej pompy ciepła.

Rys. https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/pomoce-projektowe/
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www.dedietrich.pl
na powierzchnią gruntu, aby zapewnić odpowiedni odpływ wody z procesu odszraniania
wymiennika.
Instalacja kabla grzejnego
na tacy skroplin w jednostce
zewnętrznej klimatyzatora
Trzeba również pamiętać o grubszej izolacji instalacji chłodniczej niż w przypadku, gdy urządzenie używane jest w funkcji chłodzenia.
Najbardziej efektywnym systemem wydaje się
być układ biwalentny, w którym możemy dogrzewać się klimatyzatorem w najbardziej korzystnym
zakresie temperatury zewnętrznych, tak aby poruszać się w przedziale największej sprawności
urządzenia – najwyższym współczynniku COP.
Dopiero, gdy warunki zewnętrzne spowodują
zmniejszenie efektywności pracy urządzenia,
można posiłkować się dodatkowym źródłem ciepła w postaci np. kotła gazowego.

Instalacja kabla grzejnego na tacy skroplin
w jednostce zewnętrznej klimatyzatora

Często zwykłe urządzenia typu split czy multisplit nie mają ogrzewanej tacy skroplin, umożliwiającej odpływ wody z procesu odszraniania.
Urządzenie powinno być wyposażone np. w kabel grzejny i posadowiony minimum 35-40 cm
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Rozkład temperatur zewnętrznych dla Warszawy
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Czynnik chłodniczy R32
• Dobre samopoczucie o każdej porze roku.
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Rys. www.portpc.pl/pdf/Dane_klimatyczne_PORTPC.xls

KLIMATYZATOR ŚCIENNY

BDR THERMEA GROUP
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Koszt ogrzewania klimatyzatorem
Jeśli chodzi o koszt ogrzewania klimatyzacją, to można porównać go do kosztu pompy ciepła powietrze-woda o niższym współczynniku COP. Dla wspomnianych pomp współczynnik COP przyjmowany
jest w okolicach 3,5, natomiast dla zwykłego klimatyzatora COP będzie oscylował w okolicach 2,5-3.
Niższy współczynnik efektywności energetycznej
rekompensowany jest ceną samego urządzenia,
które jest często kilkukrotnie niższe niż standardowa pompa ciepła. Rosnące ceny paliw kopalnych,
gazu, energii elektrycznej, powodują coraz większe zainteresowanie tematem ogrzewania przez
popularne klimatyzatory. Zwłaszcza w sytuacji,
gdy już takie urządzenia mamy zamontowane.
Na rynku coraz częściej dostępne są klimatyzatory, które są już w pełni przystosowane do pracy w skrajnie niskiej temperaturze -20 czy -25oC,
gwarantując ciepło w domach.
Ogrzewanie klimatyzatorem zwłaszcza w okresie przejściowym jest ciekawą i ekonomiczną
alternatywą dla kotłów gazowych czy stałopalnych, jak i zyskujących coraz większą popularność pomp ciepła powietrze-woda. Trzeba tylko pamiętać, że klimatyzator ogrzeje dom, ale
nie ogrzeje wody na potrzeby użytkowe.

WADY

Ogrzewanie, które
dostosowuje się do Ciebie.

• Brak możliwości przygotowania c.w.u.
• Niższe współczynniki COP
w porównaniu do pomp ciepła
powietrze-woda.
• Mała bezwładność cieplna
ogrzewanego powietrza.
• Hałas generowany z jednostki
zewnętrznej (w porównaniu do kotła).
• Często konieczność montowania
urządzenia w pojedynczych
pomieszczeniach.
• Problem z regulacją temperatury
w przypadku zastosowania jednostki
wewnętrznej obsługującej więcej
niż jedno pomieszczenie.

Logamatic TC100 to inteligentny system regulacji, który umożliwia
zdalną obsługę urządzeń grzewczych za pomocą smartfona.
Do utrzymywania żądanej temperatury pomieszczenia, regulator wykorzystuje
wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej oraz opcjonalnie czujnik temperatury
zewnętrznej lub dane pogodowe z internetu.
Logamatic TC100 współpracuje z kotłami kondensacyjnymi:
Logamax plus GB122i(K), Logamax plus GB172i-24T50RH i Logamax plus GB172iT.

Infolinia: 801 777 801
www.buderus.pl

ZALETY

Pobierz aplikację MyMode

• Niski koszt inwestycyjny
pojedynczego urządzenia
w porównaniu do pompy ciepła
powietrze-woda.
• Urządzenie można wykorzystać
całorocznie, zapewniając komfort
cieplny zarówno latem, jak i w zimie.
• Szybkie i efektywne ogrzewanie
powietrzne.
• Filtrowanie i uzdatnianie
ogrzewanego powietrza.
• Indywidualne sterowanie
temperaturą w przypadku montażu
1 urządzenie na 1 pomieszczenie.
• Niskie koszty ogrzewania,
zwłaszcza w połączeniu z instalacją
fotowoltaiczną.
• Duża dostępność urządzeń na rynku.

Logamax plus
GB172i-24T50RH

rekl ama

Takie rozwiązanie ma dodatkową korzyść, a mianowicie praca kotła gazowego z bardzo niskim
obciążeniem powoduje jego „taktowanie”, co niekorzystnie wpływa na działanie samego urządzenia, jak i jego efektywność.
Patrząc na rozkład temperatur zewnętrznych np. dla
Warszawy, widzimy, że urządzenia grzewcze rzadko działają w temperaturze obliczeniowe (rys. 5).
Jednak wybierając system grzewczy, trzeba zawsze tak go dobrać, aby w warunkach obliczeniowych pokrył straty ciepła, zapewniając komfort cieplny w pomieszczeniach.

Logamax plus GB122i(K)

TC100

MX200

Logamax plus GB172iT
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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

41

Kocioł kondensacyjny Condexa PRO
– jeden produkt, tysiąc rozwiązań
Kocioł kondensacyjny CONDEXA PRO w pełni zaprojektowany, opracowany i wyprodukowany przez Riello,
jest idealnym wyborem dla systemów centralnego ogrzewania dużych nieruchomości mieszkalnych i budynków
komercyjnych, takich jak hotele, centra sportowe, szkoły, budynki biurowe, fabryki itp. Dzięki ogromnej liczbie
możliwych konfiguracji, od prostych zastosowań z pojedynczym kotłem do układów kaskadowych o mocy do 1120 kW,
CONDEXA PRO jest najlepszym rozwiązaniem zarówno w przypadku nowych budynków, jak i modernizowanych.
Mocną stroną kotłów CONDEXA PRO
jest wyjątkowa elastyczność systemu:
dzięki szerokiej gamie akcesoriów pojedyncze kotły można łączyć w kaskady,
z poborem powietrza z pomieszczenia
lub z zewnątrz. Możliwe jest zbudowanie setek różnych konfiguracji, które
spełnią wymagania nawet najbardziej
złożonych instalacji. Łatwość montażu i maksymalna elastyczność instalacji w połączeniu z wysoką wydajnością
i niską emisją sprawiają, że produkt ten
wyróżnia się w kategorii zastosowań
w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kaskada kotłów Condexa Pro 135, Kostrzyń

Innowacyjne rozwiązanie
CONDEXA PRO to innowacyjny produkt w gamie modułowych systemów grzewczych Riello.
Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii: wymiennik ciepła pracuje w temperaturze
powierzchni obniżonej o 18%, aby zmniejszyć
skutki spowodowane różnicami temperatury i wydłużyć żywotność. Emisje zanieczyszczeń zostały obniżone poniżej najbardziej rygo-

Kocioł Condexa Pro z wymiennikiem Helix

rystycznych limitów (klasa 6 NOx zgodnie z UNI
EN 15502). Sterowanie systemem odbywa się
bardzo szybko.
Elastyczność zastosowań
Kotły CONDEXA PRO mogą pracować w kaskadzie (maks. 10 modułów, z wyjątkiem CONDEXA
PRO 135, które można skonfigurować w kaskadę z maks. 8 modułami). Biorąc pod uwagę liczbę konfiguracji liniowych oraz plecami do siebie,
seria CONDEXA PRO pozwala na implementację
aż 140 typów konfiguracji kaskadowych. Liczba
ta znacznie wzrasta, jeśli dodamy płytowe wymienniki ciepła i sprzęgła hydrauliczne jako zestawy akcesoriów do tych konfiguracji. Dzięki
dużej elastyczności rozwiązań kocioł CONDEXA
PRO wyróżnia się na tle gamy kotłów dużej mocy,
co jest coraz istotniejsze również w zastosowaniach na halach produkcyjnych.
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Przypominamy:
Forum Termomodernizacja 2022
już 5 października
Zrzeszenie audytorów energetycznych zaprasza na XXI Forum Termomodernizacja 2022. Tegorocznym tematem będzie „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej
w budownictwie”. Forum odbędzie się 5 paździerZakres mocy
dostępnych przy
zastosowaniu
kaskady kotłów
Condexa Pro

Panel sterowania
Panel sterowania CONDEXA PRO ma wiele funkcji.
Musi stale monitorować i szybko przetwarzać wiele informacji pochodzących z kotłów i instalacji, aby
zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort przy
minimalnej stracie energii i maksymalnym bezpieczeństwie pracy. Zaawansowaną logikę sterowania
CONDEXA PRO zapewniają precyzyjne programy obliczeniowe, wydajne pomiary i duża szybkość pracy. Tryb pracy kotła w trybie „zarządzany” lub „zależny” w przypadku zastosowania kaskadowego jest
zintegrowany z płytą i zapewnia maksymalną elastyczność aplikacji. Wyświetlacz interfejsu jest podświetlany, intuicyjny i w języku polskim, aby ułatwić
komunikację między urządzeniem a użytkownikami.
Łatwość instalacji
System CONDEXA PRO nadaje się do pomieszczeń
produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni: dzięki
szerokiej gamie zestawów akcesoriów CONDEXA PRO jest dostępny do samodzielnego montażu ściennego lub do zastosowania kaskadowego,
w konfiguracji zależnej od wymagań i dostępnej
przestrzeni. Niedaleko Kostrzyna Wlkp. w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym IGOR SZAMIŁOW

studia podyplomowe 2022/2023:
Energetyka Odnawialna dla Biznesu,
Inwestycje i rynek energii
od trzech lat pracują urządzenia marki Riello.
W 2018 roku zamontowano 4 dwustopniowe progresywne palniki gazowe RS 64 w zbiorczej kotłowni dostarczającej ciepło do 5 kurników, a dwa lata
później – 4 kaskady trzech kotłów Condexa Pro 135
zapewniających ciepło oraz ciepłą wodę użytkową
w 4 kolejnych kurnikach. Całość działa bezproblemowo i gwarantuje nieprzerwaną pracę, która jest
szczególnie ważna w budynkach inwentarskich.
Producent zapewnia 5 lat gwarancji na swoje
produkty. Więcej na temat kotłów można znaleźć na stronie riello.com/poland

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19
Dział Obsługi Klienta: 56 657 16 58-59
www.riello.com/poland
rekl ama

Nowa edycja studiów 2022/2023 skupia się na
tym, jak inwestować w projekty wykorzystujące
zeroemisyjne OZE, by omijać pułapki związane
ze zbyt wolnym rozwojem sieci energetycznych,
czy ograniczeniami w dostępie do przestrzeni
(terenów, gruntów, dachów, elewacji). Pokazuje
jak wytwarzać, bilansować i magazynować energię w projektach z OZE, uwzględniających obecną sytuację na rynku energii elektrycznej i ciepła
i wykorzystując możliwości najnowszych, rynkowo dojrzałych rozwiązań technologicznych.
W ramach edycji 2022/2023 do programu nauczania, poza fotowoltaiką i energetyka wiatrową,
dołączone zostały nowe zagadnienia dotyczące
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nika 2022 br. w Warszawie w budynku Tower Service przy ul. Chałubińskiego 8.
Koszt uczestnictwa w Forum wynosi dla członka Zrzeszenia z opłaconymi bieżącymi składkami 150 zł, dla pozostałych osób 250 zł.
Program: kliknij
Formularz zgłoszeniowy: kliknij
Źródło: ZAE
Pełna informacja: kliknij

magazynów ciepła, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, elektroogrzewnictwa, instalacji hybrydowych oraz sposobów efektywnego ekonomicznie zarządzania energią. Słuchacze dowiedzą się
jak w sposób racjonalny i bezpieczny rozpocząć
własny projekt biznesowy, uwzględniający aktualne otoczenie prawne, najnowsze trendy światowe, a także strategie rozwoju Unii Europejskiej
oraz Polski, przygotowane z myślą sprawnego
wyjścia z kryzysów.
Rekrutacja na kolejną edycję programu „Energetyka Odnawialna dla Biznesu” już ruszyła i cieszy się
dużym zainteresowaniem słuchaczy. Pierwsze
zajęcia odbędą się 29 października.
Więcej szczegółów na temat studiów znajduje się
tutaj
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej
Pełna informacja: kliknij
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Evoplus – elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe
Dla budynków użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych
Elektroniczne pompy obiegowe Evoplus zapewniają efektywną pracę
instalacji grzewczych oraz systemów wentylacji i klimatyzacji
w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. To rozwiązania dedykowane
dla wymagających klientów, którym zależy na komforcie eksploatacji
przy jednoczesnej redukcji związanych z nią kosztów. Pompy Evoplus
dostępne są w wariancie z przyłączami gwintowanymi i kołnierzowymi.
Wyróżnia je łatwa obsługa i intuicyjny interfejs użytkownika.

Evoplus i Evoplus Small

Evoplus SAN i Evoplus Small SAN

Jak zbudowana jest pompa Evoplus?
Standardowo pompa bezdławnicowa składa się z:
- obudowy,
- wirnika,
- silnika,
- jednostki sterującej.
Jednostka sterująca z przetwornicą częstotliwości odpowiada za płynne dopasowanie osiągów
pompy do aktualnego zapotrzebowania instalacji, dzięki czemu pompa jest wydajna, a zarazem
energooszczędna. Jednocześnie hermetycznej
i zwartej konstrukcji pompy zawdzięczamy jej cichą pracę, która przekłada się na wysoki komfort
użytkowania urządzenia w budynku.
Pod względem budowy pompa Evoplus wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnej hydrauliki pompy, energooszczędnego silnika z magnesami trwałymi, powłoki kataforetycznej oraz
okładziny izolacyjnej. Dodatkowo urządzenie ma
zintegrowany system MODBUS umożliwiający

podpięcie pod protokół komunikacyjny. To wszystko sprawia, że Evoplus doskonale wpisuje się
w oczekiwania wymagającego klienta oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego, w którym kluczową rolę odgrywają rozwiązania przyjazne dla
człowieka i środowiska naturalnego.
Parametry pracy pompy bezdławnicowej Evoplus
Stopień ochrony: IP 44 (parametr donoszący się
do stopnia ochrony zapewnianego przez obudowę urządzenia elektrycznego)
Klasa izolacji: F
Zasilanie: jednofazowe 220/240 V, 50/60 Hz
Zgodność z normami: EU EN 61800-3, EU EN
60335-1, EU EN 60335-2-51
Zakres wydajności: od 2 do 75,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 18 m
Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie,
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neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce
wody (maks. zawartość glikolu 30%)
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (1600 kPa)
Przyłącza: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6/PN
10/PN 16 (4 otwory), DN 80 i DN 100, PN 6 (4 otwory) zgodne z 4-otworowym PN 10 (na zamówienie dostępne wersje specjalne: DN 80, DN 100 PN
10 / PN 16 (8 otworów)
Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
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Elektroniczna pompa Evoplus do instalacji c.w.u.
Inwestorzy poszukujący wydajnych a jednocześnie energooszczędnych rozwiązań dla instalacji ciepłej wody użytkowej powinni zapoznać się
z pompą cyrkulacyjną Evoplus SAN. Urządzenie
jest dedykowane do pracy w instalacjach c.w.u.
typu otwartego i zamkniętego. Pompy dostępne są w wariancie z przyłączami gwintowanymi
i kołnierzowymi.

Dołącz do społeczności DAB i odbieraj nagrody
Program partnerski DAB Club skierowany do instalatorów to program dla profesjonalistów,
dający ogromny pakiet korzyści.
• Premia punktowa – 50 pkt na start do wykorzystania w dowolnym momencie.
• Przejrzyste zasady uczestnictwa – wystarczy się zarejestrować i wpisać pierwszy zakup,
aby sprawdzić, jakie to proste.
• Atrakcyjne nagrody – w katalogu DAB Club czekają atrakcyjne nagrody, które można wykorzystać w pracy lub w wolnym czasie, albo podarować swoim bliskim.
• Łatwa rejestracja zakupów – czas to pieniądz, dlatego rejestracja zakupionych i zainstalowanych pomp DAB
odbywa się w prosty i szybki sposób.
• Promocje i akcje
specjalne – klubowicze jako pierwsi
dowiedzą się o akcjach specjalnych,
premiach punktowych oraz innych,
ciekawych wydarzeniach.
• Wiedza i doświadczenie – dla uczestników DAB Club
udostępniane są
materiały techniczne na portalu.
Zarejestruj się i dołącz do DAB Club:
https://www.dab
club.com.pl

Informacja dotycząca problemów
z zakupem węgla od PGG
W związku z licznymi pytaniami od obywateli
oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które napływają do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi zagadnień i problemów z kupnem węgla od PGG, urząd
przypomina, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.
Za taki – zgodnie z §1 pkt. 24. Regulaminu Sklepu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A.
z dnia 14 lipca 2022 r., – uznaje się:
a) dokument odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego
dokumentu,
b) kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu),
c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy zamówienie, znajduje się (lub co
najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje się) odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe – węgiel, z zastrzeżeniem,
że dopuszcza się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię) mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię
deklaracji do CEEB.
Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą
być wykorzystywane do zakupu węgla również
przez osoby niebędące właścicielami czy też
zarządcami budynków, ale jedynie zamieszkujące daną nieruchomość. Zawężanie możliwości zakupu węgla tylko do właścicieli lub
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zarządców budynków nie znajduje uzasadnienia w Regulaminie.
W sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację
w urzędzie miasta/gminy, lecz składając nie
pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdzającą jej złożenie, pracownik urzędu na prośbę obywatela może wygenerować z systemu
CEEB wydruk deklaracji, który nie wymaga potwierdzenia. Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie
z art. 76a § 2b KPA, stronie przysługuje prawo
wglądu do dokumentów sprawy, jak również
może wnioskować o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów, które sprawy dotyczą.
Aktualny status deklaracji można sprawdzić na
stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź deklarację” (kliknij).
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań
dotyczących zakupu i odbioru węgla od Polskiej
Grupy Górniczej S.A. dostępne są w regulaminie
sklepu internetowego (kliknij).
W kwestiach problematycznych związanych
z zakupem węgla przez obywatela od PGG sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny bezpośrednio z PGG.
Źródło: GUNB
Pełna informacja: kliknij
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Buderus – aplikacje mobilne
Potrzeba oszczędzania energii oraz rosnące zainteresowanie
rozwiązaniami mobilnymi powoduje, że aplikacje sterujące urządzeniami
grzewczymi stają się tak samo ważne jak źródła ciepła, stając się
w zasadzie ich integralną częścią. Marka Buderus od lat rozwija aplikacje
mobilne dedykowane zarówno użytkownikom systemów grzewczych
(aplikacje MyMode, MyDevice, MyBuderus), jak i profesjonalistom
(aplikacje ProWork, ProScan, ProLibrary).
Buderus MyMode
Aplikacja Buderus MyMode umożliwia komfortowe zarządzanie systemem grzewczym wyposażonym w regulator Logamatic TC100 i opcjonalnie
w elektroniczne dedykowane głowice grzejnikowe. Oba te urządzenia mają wbudowany czujnik
temperatury pomieszczenia. W zależności od liczby zastosowanych głowic możliwe jest niezależne
programowanie temperatury i czasów ogrzewania nawet dla 19 stref grzewczych (pomieszczeń).
W kotłach marki Buderus wyposażonych w protokół EMS plus możliwe jest również programowanie
czasów podgrzewania wody w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u., jeśli jest on zasilany z kotła.
Dzięki bezprzewodowej komunikacji, system nie
wymaga podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej, ponieważ informacje o aktualnej temperaturze na zewnątrz budynku mogą być pobierane z serwisu internetowego. W związku z tym
do sterowania modulacją mocy kotła kondensacyjnego Buderus z protokołem wymiany danych
EMS plus wystarczy aktywne połączenie z internetem mobilnym lub siecią WLAN.
System grzewczy zarządzany za pomocą aplikacji MyMode ma również funkcję geolokalizacji,

która na życzenie użytkowników umożliwia wykrywanie ich obecności w domu i automatyczne obniżanie lub podwyższanie temperatury bez
konieczności dodatkowego ingerowania w programy grzewcze.
Komfortowy system sterowania z aplikacją MyMode marki Buderus to wygoda i możliwość zwiększenia sezonowej efektywności energetycznej
ogrzewania pomieszczeń nawet o 5%, a w efekcie zmniejszenia rachunków za ogrzewanie.
Aplikację MyMode można bezpłatnie pobrać
z GooglePlay lub AppStore i użytkować na urządzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet
z systemem Android lub iOS. Możliwe jest podłączenie do 8 urządzeń mobilnych.
Przejdź Więcej o Buderus MyMode
Buderus MyDevice
To rozwiązanie pozwalające na mobilną regulację systemu grzewczego z dowolnego miejsca. Komunikacja on-line, umożliwia zarządzanie automatyką sterującą kotłem lub pompą

ciepła, obiegami grzewczymi oraz obiegiem ciepłej wody użytkowej. Przejrzysty dostęp do informacji o stanie systemu, temperaturze wewnętrznej i zewnętrznej jest dodatkowym atutem tego
rozwiązania. Do komunikacji urządzenia grzewczego z aplikacją potrzebne są moduły MB LANi

lub web KM200 v2 podłączone do sieci LAN.
Ich wybór zależy od typu źródła ciepła.
Przejdź Więcej o Buderus MyDevice

Buderus MyBuderus
To nowoczesna aplikacja do zdalnej obsługi
systemów grzewczych, niezależnie od tego czy
jest to kocioł, czy pompa ciepła. Rozwijana jest
w powiązaniu z dedykowanymi urządzeniami
i odpowiednimi regulatorami, które mogą być zabudowane w urządzeniu lub kompletowane jako
osprzęt dodatkowy. Najczęściej stosowane moduły to MB LANi oraz web KM200 v2.
Cały system znajduje się w jednej aplikacji, co pozwala na maksymalnie efektywną pracę urządzeń
z korzyścią dla portfela użytkownika oraz środowiska. Dodatkowo MyBuderus ma wbudowaną
funkcję wykrywania domowników, która aktywuje system grzewczy, gdy użytkownik zbliża się
do budynku. Istotna jest kwestia wizualna aplikacji, intuicyjna konfiguracja parametrów systemu
grzewczego oraz rozbudowane informacje o zużyciu energii, pogodzie i stanie pracy urządzeń.
Niebawem pojawi się dodatkowa możliwość zdalnego wsparcia profesjonalisty, który będzie miał
pełen nadzór nad systemem grzewczym, co pozwoli na krótszy czas reakcji i brak zbędnych wizyt.
Przejdź Więcej o Buderus MyBuderus
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Buderus ProWork
Profesjonaliści z pewnością docenią aplikację Buderus ProWork wspierającą uruchamianie i diagnozę urządzeń marki Buderus. Narzędzie Smart
Service Key połączone bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem serwisanta przeprowadzi
sprawnie przez cały proces diagnostyczny i regulacyjny. Mamy dzięki temu gwarancję profesjonalnej i nowoczesnej usługi. Zalety takiej obsługi
urządzeń to: lepsze i szybsze dopasowanie parametrów systemu, minimalna ingerencja w urządzenie czy automatyczne generowanie raportów.

Przejdź Więcej o Buderus ProWork
Buderus ProScan
Ta aplikacja pomaga profesjonalistom w wyszukaniu części zamiennych oraz udostępnia informacje techniczne o urządzeniach. Dostępne moduły: historia wyszukiwania ostatnich
25 urządzeń, dokumentacja dla danego urządzenia/części w formacie PDF, skanowanie (po
zeskanowaniu kodu kreskowego dostępne są

informacje o konkretnej części czy urządzeniu),
rozpoznawanie części zamiennych na podstawie
zdjęć, informacje o urządzeniu (podstawowe dane
techniczne, katalogi i listy części zamiennych,
zdjęcia); wyszukiwanie po numerze katalogowym.

Przejdź Więcej o ProScan
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Buderus ProLibrary
Wystarczy tablet czy smartfon z Internetem, aby
uzyskać dostęp do tej szerokiej bazy instrukcji
obsługi, danych technicznych, filmów szkoleniowych, wskazówek bezpieczeństwa i wielu, wielu
innych informacji o dostępnych w ofercie urządzeniach marki Buderus. Aplikacja stworzona dla
profesjonalistów przez profesjonalistów.

Systemy grzewcze
przyszłości.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl
www.buderus.pl
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Pompa ciepła i grzejniki
– efektywne i ekonomiczne rozwiązanie
Rosnące koszty ogrzewania coraz częściej wymuszają na użytkownikach
domów jednorodzinnych decyzję związaną z modernizacją i wymianą
istniejących źródeł ogrzewania. Taka inwestycja może przynieść znaczne
oszczędności, szczególnie jeśli inwestor zdecyduje się na pompę ciepła.
Jednak w przypadku istniejących domów kosztem jest nie tylko sama
wymiana, ale także instalacja odpowiedniego ogrzewania, która zapewni
efektywność energetyczną i ekonomiczną całego przedsięwzięcia.
Jest na to proste, skuteczne i co najważniejsze tanie rozwiązanie –
wymiana i dopasowanie istniejących grzejników.
W celu poprawy efektywności energetycznej budynku coraz częściej wykorzystywane są pompy
ciepła. Bardzo często stosowane są również
niskotemperaturowe kotły gazowe, które także pozwalają obniżyć koszty ogrzewania. Większość inwestorów ma jednak przekonanie, że
taka wymiana wiąże się także z koniecznością
modernizacji ogrzewania, a co za tym idzie drogich, kłopotliwych i czasochłonnych prac takich,
jak wykonanie ogrzewania podłogowego i montaż nowej podłogi. W większości domów wybudowanych kilkanaście lat temu i wcześniej dominującym systemem ogrzewania są grzejniki.
Nowa instalacja ogrzewania podłogowego w takim budynku to koszt co najmniej 200-400 zł/m2
powierzchni, wliczając w to remont i nowe posadzki. Prawdą jest, że pompa ciepła najlepiej
współpracuje z systemami ogrzewania niskotemperaturowego, do których należy ogrzewanie

płaszczyznowe, ale mówiąc dokładniej, instalacje ścienne i podłogowe zdecydowanie nie wyczerpują możliwości w tym zakresie.
W istniejącym domu doskonale sprawdzi się wymiana części grzejników na nowe o odpowiednich parametrach oraz wykorzystanie i dopasowanie istniejących grzejników. Jest to rozwiazanie
nie tylko skuteczne i energooszczędne, ale także
znacznie tańsze. Przykładowo w budynku o powierzchni 200 m2 będzie to koszt zaledwie kilku tysięcy złotych bez konieczności planowania
gruntownego i czasochłonnego remontu.
– Grzejniki są najlepszym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem w istniejących domach zarówno pod kątem szybkości wykonania instalacji, jak
i ekonomii całego przedsięwzięcia. W budynkach
o najwyższej efektywności energetycznej, czyli posiadających odpowiednie ocieplenie, roczny koszt
ogrzewania powierzchni za pomocą grzejników

będzie zaledwie kilkaset złotych wyższy niż w przypadku ogrzewania podłogowego przy wielokrotnie niższych kosztach modernizacji całej instalacji
oraz remontu domu. Dlatego inwestorzy wcale nie
muszą rezygnować z instalacji pompy, rozwiązaniem jest szybka wymiana grzejników. Wystarczy
dobry instalator i kilka dni pracy – podsumowuje
Piotr Krzemiński, kierownik działu technicznego
wsparcia sprzedaży w firmie Purmo.
Wybór grzejników do zastosowania
z pompą ciepła
Odpowiednio dobrane grzejniki płytowe marki
Purmo współpracują z niskotemperaturowymi

źródłami ciepła np. pompami ciepła podobnie
efektywnie co instalacje podłogowe i ścienne.
Z tego rozwiązania mogą skorzystać zwolennicy ekologicznych rozwiązań grzewczych, jeśli
z powodu wysokich kosztów lub czasochłonnego remontu nie zdecydują się na montaż ogrzewania płaszczyznowego.
Dodatkowo dzięki oryginalnemu wzornictwu
grzejniki płytowe Purmo mają szansę stać się
niezwykle atrakcyjnym elementem aranżacji
każdego wnętrza. W dostępnej na rynku ofercie znajdziemy co najmniej kilka rozwiązań, które doskonale sprawdzą się w przypadku zastosowania pompy ciepła w modernizowanych
budynkach.

· Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie model Purmo Compact. W tradycyjnych
instalacjach z żeliwnymi grzejnikami członowymi najlepiej sprawdzi się dedykowany do bezpośredniej wymiany grzejnik o wysokości 550 mm,
który ma rozstaw przyłączy taki sam, jak stare
grzejniki żeliwne.
· Bardzo dobrym przykładem nowoczesnego
grzejnika płytowego do pompy ciepła, jest także Plan Compact. Ten grzejnik wyróżnia całkowicie płaska płyta frontowa.
· Kolejną propozycją jest poziomy grzejnik płytowy Ramo Compact. Model charakteryzuje się
nowoczesnym designem – na pierwszy plan wysuwają się subtelne, zdobiące płaski front przetłoczenia poziome na całej długości grzejnika.
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· Miłośników wyszukanego wzornictwa z pewnością zainteresuje także poziomy grzejnik dekoracyjny Tinos H Flex lub pionowy Tinos V.
W jednym i drugim przypadku panel czołowy grzejnika tworzy z osłonami bocznymi jeden element.
Konstrukcja modelu umożliwia zawieszenie go
na ścianie w taki sposób, że odległość pomiędzy
urządzeniem a ścianą jest zredukowana do minimum, co uwypukla walory dekoracyjne grzejnika.
· Niedawno w ofercie Purmo pojawiło się nowe,
jeszcze bardziej elastyczne rozwiązanie – uniwersalny grzejnik płytowy Flex. Jego zaletą jest
możliwość wyboru strony montażu wkładki i głowicy termostatycznej. Model Flex również występuje w wersjach Plan i Ramo z płaskimi frontami
przednimi.
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·	W sytuacji kiedy na instalację grzejnika mamy
stosunkowo niewiele miejsca najlepszym wyborem będzie grzejnik typu 33, tj. grzejnik zbudowany z trzech płyt i trzech konwektorów, co gwarantuje większą moc grzewczą urządzenia.
Modele grzejników Purmo Flex, Tinos H Flex
i Tinos V są dostępne w wersji z podłączeniem
dolnym zapewniającym bardziej „dyskretne”
podłączenie, które doskonale sprawdzi się,
jeżeli planowana jest również modyfikacja instalacji doprowadzającej wodę i ukrycie rur
w ścianie.
Więcej informacji energooszczędnych rozwiązań
i produktów Purmo www.purmo.pl

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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Kalkulator kosztów
ogrzewania budynków
POBE – III kwartał 2022 r.
Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, które jest koalicją
12 organizacji branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków, kontynuuje
w III kwartale 2022 r. publikację przedstawiającą
aktualne koszty ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów

ogrzewania różnych budynków jednorodzinnych
wraz z typowymi kosztami przygotowania ciepłej
wody użytkowej.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania
swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).
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W przeciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala wzrostów cen paliw była różna, jednak szczególnie duża w zakresie paliw stałych takich jak węgiel, pelet czy drewno opałowe. Jak wskazuje Polski
Alarm Smogowy w raporcie z sierpnia 2022 przygotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM od kwietnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego wzrosła
o 64%, peletu o 41%, a drewna o 5%. W świetle ostatnich informacji jesienią może dojść
do kolejnych podwyżek cen paliw. Dlatego udostępniony przez POBE kalkulator kosztów ogrzewania będzie w dalszym ciągu aktualizowany co kwartał.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nastąpił znaczący wzrost kosztów nośników energii
wykorzystywanych do ogrzewania budynków.
W przypadku nośników takich jak węgiel, gaz
płynny czy pelet drzewny mamy do czynienia ze wzrostem kosztów sięgającym znacznie
ponad 150% w skali roku. W gospodarstwach

domowych gaz i energia elektryczna w skali roku
odnotowały niższe wzrosty – na poziomie odpowiednio ok. 30% i 6%, uwzględniając chwilowo
obniżony VAT (odpowiednio do poziomu 0% i 5%).
Zdaniem ekspertów Porozumienia Branżowego na
Rzecz Efektywności Energetycznej, bieżące analizy kosztów wskazują na pilną potrzebę wdrożenia
powszechnych programów realizujących głęboką
termomodernizację oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej o oszczędzaniu kosztów ogrzewania i wszystkich nośników energii, do czego wzywa
kraje członkowskie Unii Europejskiej Komisja Europejska w swoim planie REPowerEU z maja 2022 r.
W tej informacji przedstawione zostały aktualne
koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
w typowych budynkach jednorodzinnych w III kwartale 2022 r.:
• nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego
programu Moje Ciepło, tj. EU ok. 40 kWh/(m2rok),
czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obo◄
1 Przykładowy roczny koszt ogrzewania
nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2
w standardzie programu Moje Ciepło wraz
z kosztem przygotowania ciepłej wody
użytkowej 4-osobowej rodziny. Dane
uwzględniają koszty energii w III kw. 2022 r.
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wiązujące wymagania w warunkach technicznych,
którym podlegają budynki od stycznia 2021 r.
W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie
ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny;
• istniejącego budynku jednorodzinnego o pow.
150 m2 poddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kWh/
m2rok (standard WT 2017), z typowym zużyciem
ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny;
• budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 niepoddanego termomodernizacji do poziomu zużycia
energii użytkowej (EU) ok. 170 kWh/m2rok, z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej
Więcej informacji o POBE: kliknij
Arkusz kalkulacyjny w wersji open source
jest dostępny na stronie www: kliknij
▲
2 Przykładowy roczny koszt ogrzewania
budynku (poddanego termomodernizacji
do standardu WT 2017 – EU 80 kWh/
m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2,
wraz z kosztem przygotowania ciepłej
wody użytkowej rodziny 4-osobowej.
Dane uwzględniają koszty energii
w III kw. 2022 r.

◄
3 Przykładowy roczny koszt ogrzewania
budynku (z brakiem lub niewielką izolacją
termiczną – EU 170 kWh/m2rok) o powierzchni
ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem
przygotowania ciepłej wody użytkowej
rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają
koszty energii w III kw. 2022 r.
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Net-billing – jak wygląda opłacalność
nowego systemu rozliczeń fotowoltaiki?
Rekordowa dynamika przyrostu prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce mocno
wyhamowała po wprowadzeniu net-billingu. Wiele osób obawia się, że nowy system rozliczeń dla prosumentów
jest nieopłacalny. Czy są to słuszne obawy? Policzyliśmy, ile obecnie oszczędzają właściciele mikroinstalacji PV
objęci net-billingiem.
Nowe zasady rozliczeń nadwyżek
energii
Wszystkich, którzy zdecydowali się na montaż
fotowoltaiki po 31 marca 2022 r., obejmuje już
nowy system rozliczeń nadwyżek energii, tzw.
net-billing. Podobnie jak wcześniejszy, obowiązuje przez 15 lat każdego, kto przyłączył do sieci swoją mikroinstalację.
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W net-billingu osobno rozliczana jest
wartość energii elektrycznej wprowadzona do sieci oraz z niej pobrana.
W praktyce oznacza to, że każda kilowatogodzina energii przekazana do sieci,
jest wyceniana w oparciu o cenę rynkową według ujednoliconego kursu notowań z Rynku Dnia Następnego.

Ilość nadwyżek energii z fotowoltaiki jest przeliczana na złotówki i trafia na indywidualne konto danego prosumenta w postaci tzw. depozytu prosumenckiego.
Pobierając energię z sieci, ten sam prosument
płaci za każdą kilowatogodzinę zgodnie z cennikiem taryfy sprzedawcy, z którym ma podpisaną umowę. Ponosi również koszty opłat dystrybucyjnych zmiennych za energię pobraną.
Oba koszty mogą być pokrywane ze środków

zgromadzonych na koncie prosumenta. Każdy prosument ma 12 miesięcy na wykorzystanie depozytu ze swojego konta. Jeśli w tym
czasie nie uda się go wykorzystać do zakupu
energii, prosument może wypłacić ze swojego
konta równowartość 20 proc. zgromadzonych
środków.
Jak wygląda opłacalność
net-billingu?
Opłacalność net-billingu jest bardziej skomplikowana do policzenia niż okres zwrotu z instalacji działającej w systemie opustów. Objęci starym systemem prosumenci rozliczani są
bezgotówkowo – nie według wartości, a ilości
przekazanej do sieci energii. Za każdą oddaną
kilowatogodzinę prądu mogą w ciągu roku odebrać 0,7 lub 0,8 kWh, w zależności od mocy posiadanej instalacji.
Z kolei właściciele fotowoltaiki objęci systemem net-billingu od 1 lipca br. sprzedają nadwyżki energii w oparciu o średnie ceny miesięczne. Do rozliczeń brane są pod uwagę stawki
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z poprzedniego miesiąca – w lipcu stosowano
średnią stawkę za czerwiec, w sierpniu obowiązuje kwota z lipca, we wrześniu będą brane
pod uwagę stawki z sierpnia, i podobnie w kolejnych miesiącach. Za dwa lata, po dostosowaniu narzędzi i systemów, od 1 lipca 2024 r.
wejdzie w życie rozliczenie nadwyżek w oparciu

Jak wynika z rozliczeń według obecnych stawek, rozliczenie godzinowe będzie korzystniejsze dla prosumentów.
Będzie także bardziej sprawiedliwe dla
całego systemu energetycznego.

o ceny godzinowe.
– Na podstawie obliczeń wartości nadwyżek energii z lipca i sierpnia bieżącego roku możemy zaobserwować, iż uzyskane wyniki są ze sobą dość skorelowane, ale jednak z korzyścią dla rozliczenia
godzinowego, które będzie obowiązywać prosumentów już za niecałe dwa lata – tłumaczy Bartosz Stępak, specjalista ds. analiz rynku energii
elektrycznej w Columbus Obrót.
– Aktualnie mamy na rynku wyjątkową sytuację, która bardzo korzystnie wpływa na ekonomię net-billingu. Przy dynamicznych wzrostach
cen na rynku hurtowym, które decydują o cenie
sprzedaży energii przez prosumentów, okazuje
się, że cena zakupu prądu według obecnych taryf
(zatwierdzonych jeszcze w ubiegłym roku przez
URE) jest niemal o połowę niższa niż cena sprzedaży energii do sieci. Zatem, w ostatnich dwóch
miesiącach prosumenci całkiem dobrze wyszli
na rozliczeniu w nowym systemie. Taka sytuacja
utrzyma się najprawdopodobniej do końca tego
roku. Nie wiemy natomiast, jak wysokie korzyści
będą mieli prosumenci w przyszłym roku, ponieważ będzie to zależne od wysokości stawek taryf
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uchwalonych dla roku 2023 i następnych lat oraz
notowań cen energii na Rynku Dnia Następnego
– tłumaczy Bartosz Stępak.

również z perspektywy stabilności systemu energetycznego, ponieważ chronią sieć przed zbyt
wysokimi napięciami. Z tego powodu są często
dotowane przez państwa, jak np. w Niemczech
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czy w Czechach. W Polsce, w ramach najnowszej
edycji programu Mój Prąd, również można skorzystać z dotacji na magazyn energii.
Źródło: Columbus Energy S.A.

Autokonsumpcja

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji fotowoltaicznej jest autokonsumpcja, czyli bieżące zużycie energii, dzięki czemu
nie musi być ona oddawana do sieci
jako nadwyżka. Przeciętnie właściciele przydomowych elektrowni słonecznych zużywają w skali roku na własne
potrzeby ok. 20-30 proc. energii z PV.
Podniesienie tego poziomu przyniesie
szybszy zwrot z inwestycji.

Najprostszym sposobem na wzrost autokonsumpcji jest planowanie pracy urządzeń energochłonnych, jak pralka czy zmywarka, na czas
kiedy instalacja pracuje najintensywniej. Można
również wykorzystać energię z PV do zasilania
pompy ciepła lub grzałki podgrzewającej wodę
użytkową. Właściciele samochodów elektrycznych w godzinach szczytu pracy instalacji mogą
korzystać z ładowarki EV. Na rynku dostępne są
systemy HEMS, stworzone do inteligentnego zarządzania energią z instalacji, w celu optymalizacji jej zużycia i maksymalizacji autokonsumpcji.
Kluczowym urządzeniem, które powstało z myślą o zwiększeniu autokonsumpcji, są magazyny
energii, bardzo popularne u naszych zachodnich
sąsiadów. Instalacja hybrydowa z magazynem
pozwala na przechowanie nadwyżek energii
i wykorzystanie ich w dowolnym momencie.
Jest cennym rozwiązaniem w sytuacjach przerw
w dostawie energii. Magazyny są pożyteczne

Miesiąc

Rynkowa Cena Energii
– miesięcznie

Rynkowa Cena Energii
– godzinowo

07-2022

317,26 zł

388,46 zł

08-2022

313,25 zł

310,77 zł

Tabela 1 Uśrednione miesięczne rozliczenie wartości nadwyżek energii z instalacji o mocy
5 kWp o średniej miesięcznej autokonsumpcji na poziomie 35%, działającej w polskich warunkach
nasłonecznienia

Miesiąc

Uśredniona
cena zakupu energii
od OSD
[zł/kWh]
– VAT 5%

07-2022

08-2022

Razem

0,4515

Stawka
miesięczna
mRCE
[zł/kWh]

Wolumen
oddany do
sieci [kWh]

Wolumen
Depozyt
możliwy do
Prosumencodkupienia
ki [zł]
[kWh]

Różnica
[kWh]

Wartość
różnicy [zł]

0,64816

489,47

317,26

702,67

213,20

96,26

0,79997

391,58

313,25

693,80

302,22

136,45

881,05

630,51

1396,48

515,42

232,71

Tabela 2 Uśrednione miesięczne oszczędności z fotowoltaiki po rozliczeniu wartości energii
oddanej i pobranej z sieci (dla instalacji o mocy 5 kWp, średniej miesięcznej autokonsumpcji
na poziomie 35%, działającej w polskich warunkach nasłonecznienia)
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Nowości produktowe w ofercie KESSEL:
odwonienia i separatory
Producenci rozwiązań do
odprowadzania ścieków, takich
jak odwodnienia czy rozwiązania
z sektora techniki separacji cały
czas opracowują nowe, coraz
doskonalsze rozwiązania.
Nowe produkty powstają nie tylko
ze względu na chęć prześcignięcia
konkurencji, ale również z powodu
zaostrzających się regulacji
środowiskowych.
Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech KESSEL

Rola środowiska
Z każdym rokiem rośnie znaczenie zasobów wodnych – z powodu ich nieodnawialności coraz więcej spółek zwraca uwagę na system recyklingu
wody. Pierwszym krokiem do budowy tego typu
instalacji jest montaż odpowiednich urządzeń
do odprowadzania ścieków, które będą odprowadzać i podczyszczać brudną wodę z budynku. Również użytkownicy indywidualni coraz bardziej interesują się tym tematem. Rosnąca ilość
gwałtownych deszczy w Polsce zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu zwrotnego i zalania pomieszczeń położonych poniżej
poziomu zalewania. W takiej sytuacji warto zastosować bezpieczne i innowacyjne rozwiązania, które sprawnie odprowadzą wodę i ochro-

Separator skrobi Easystarch KESSEL

Wpust piwniczny Universale Plus KESSEL

nią przed wystąpieniem przepływu zwrotnego.
Jedną z tegorocznych nowości produktowych
jest stworzony przez firmę Kessel wpust piwniczny Universale Plus. Łączy on w sobie cechy odpływu piwnicznego z urządzeniem przeciwzalewowym. Charakteryzuje go też łatwość
montażu – zabudowa wymaga pojedynczego
przebicia posadzki, a teleskopowa nasada umożliwia zlicowanie krawędzi z powierzchnią podłogi.
Odpływ wyposażony jest w wodoszczelny kołnierz, co zapewnia mu wieloletnią trwałość.
We wnętrzu urządzenia znajduje się zabezpieczenie przeciwzalewowe, które w wypadku wystąpienia przepływu zwrotnego uniemożliwia zalanie chronionego pomieszczenia.
Na szczególną uwagę zasługuje użyty materiał do
produkcji Universale Plus. Wykonano go w całości

z surowców pochodzących z recyklingu. Zastosowanie tego typu tworzyw wydatnie zmniejsza
w środowisku wykorzystanie naturalnych surowców oraz pokazuje, że firma odpowiedzialnie
i ambitnie podchodzi do kwestii ekologicznych.
Recykling
Z powodów środowiskowych rośnie również na
świecie znaczenie recyklingu ścieków. W tym celu
wiele firm, zwłaszcza z obszaru spożywczego i
budowlanego, decyduje się na instalację specjalistycznych separatorów. Względy środowiskowe
nie są jedynym powodem – czasami zdarza się,
że miejsce jest niedostępne dla przyjazdu wozu
asenizacyjnego. Budowa separatora staje się
wtedy koniecznością.

09/2022
Nowością w ofercie marki Kessel jest też innowacyjny separator tłuszczu EasyClean free
Skimtech. Jego działanie opiera się na interakcji
między trzema systemami: filtr zgrubny oczyszcza substancje stałe ze ścieków za pomocą sita
ślimakowego, które znajduje się tuż przed komorą separowania tłuszczu. Filtr wyposażony
jest w automatyczny system ciągłego czyszczenia powierzchni, a wyłapane substancje stałe
odkładają się w zapachoszczelnym zbiorniku

Separator skrobi EasyOil free NS 3 KESSEL
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z czujnikiem zapełnienia. W zbiorniku separatora ścieki dzielone są na trzy frakcje: niewielkie
zanieczyszczenia stałe opadają na dno zbiornika, a tłuszcz unosi się na powierzchni wody.
W warstwie oleum cały czas porusza się polimerowy sznur, który wychwytuje i transportuje
drobiny do zbiornika. EasyClean free SkimTech
jest przeznaczony do instalacji wolnostojącej,
najczęściej do piwnicy. Niewielka szerokość
sprawia, że można go dopasować do wąskich
pomieszczeń, a jego kompaktowe zbiorniki są
łatwe w wymianie.
Rośnie także znaczenie separatorów skrobi.
Powstaje ona przy przetwórstwie roślin takich
jak ziemniaki czy ryż i znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Oprócz
tego naukowcy cały czas pracują nad tworzywami wykonanymi ze skrobi, które w domyśle
miałyby zastąpić plastik ze względu na większą i szybszą biodegradowalność. Mimo zalet
skrobia w ściekach stanowi zagrożenie, gdyż
może doprowadzić do zapchania systemu kanalizacyjnego.
Żeby poradzić sobie z tym problemem, firma
Kessel opracowała nowoczesny separator skrobi EasyStarch. Wykonany został w całości z odpornego na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych tworzywa sztucznego, co gwarantuje
bezpieczeństwo i wieloletnie użycie. Po odprowadzeniu ścieków do separatora zainstalowane
w nim zraszacze spieniają zawartą w nich skrobię, tworząc jej cięższą od wody warstwę, która
opada na dno zbiornika.
Ekologiczna separacja

Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5
KESSEL

Z kolei do zastosowań przemysłowych oraz do
montażu w miejscach, w których powstają ścieki zanieczyszczone olejem – np. stacjach benzynowych, warsztatach czy myjniach – doskonale
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Separator tłuszczu EasyClean free UnderSink KESSEL

sprawdzi się separator cieczy lekkich EasyOil
free, przeznaczony do ustawienia wolnostojącego. Jak inne produkty firmy Kessel wykonany został z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
co potwierdza dwudziestoletnia gwarancja na
zbiornik. Wyposażony jest w awaryjne zamknięcie blokujące, a także teleskopową nasadę z regulacją wysokości i nachylenia.
Do zabudowy modułowej lub w komorze betonowej sprawdzi się za to nowy kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5. Jest on odporny na ścieki agresywne, a także można go łączyć

z innymi urządzeniami takimi jak osadniki czy
przepompownie, co zwiększa możliwości użycia.
Modułowość urządzenia sprawia, że w wypadku zabudowy wolnostojącej łatwo dopasować
go do warunków panujących w pomieszczeniu.
Trzeba tu jeszcze wspomnieć o ostatniej nowości marki KESSEL – separatorze tłuszczu
Easy-Clean free UnderSink, przeznaczonym
do zastosowań mobilnych (np. foodtrucki) oraz
przestrzeni o niewielkiej podaży ścieków. Łączy
on w sobie łatwość instalacji, komfort czyszczenia i efektywność energetyczną.

Jak widać, rynek aktywnie reaguje na zmieniające się potrzeby klientów i wymogi
środowiskowe. Można spodziewać się, że w kolejnych latach rosnąć będzie znaczenie
odnawialnych materiałów oraz produktów zapewniających łatwy recykling ścieków.
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Viega zaprasza na szkolenia w Warszawie i Gdańsku
Dwa nowoczesne centra szkoleniowe
Jesienią firma Viega planuje kolejny cykl regularnych szkoleń dla
instalatorów, projektantów, partnerów handlowych i uczniów szkół
technicznych. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z montażem
instalacji rurowych, zabudową podtynkową i techniką odprowadzania
wody. Na zajęciach poruszane są także kwestie higieny wody użytkowej
czy ochrony przed korozją. Istnieje również możliwość dostosowania
programu do indywidualnych potrzeb uczestników.
Warsztaty organizowane są w dwóch dogodnych
lokalizacjach. Warszawskie Centrum Szkoleniowe
działa w biurowcu Mokotów Plaza przy ul. Postępu 6.
W Gdańsku zajęcia odbywają się w nowym, uruchomionym pod koniec ubiegłego roku obiekcie przy
ul. Budowlanych 68 B, obok głównego biura firmy
Viega. W obu miejscach dla uczestników przygotowano showroom z kompletną ekspozycją produktów, stanowisko montażowe oraz komfortową salę
przystosowaną do prezentacji multimedialnych.
Teoria i praktyka
W każdym z centrów szkoleniowych można zobaczyć na żywo całą, szeroką ofertę produktów
i rozwiązań instalacyjnych Viega, w tym stelaże
podtynkowe Prevista, przyciski uruchamiające
Visign oraz odpływy prysznicowe Advantix Vario i Advantix Cleviva. Na specjalnych ściankach
zaprezentowane są fragmenty instalacji wykonanych w systemach zaprasowywanych, takich
jak Profipress, Megapress, Sanpress Inox i Smartpress. Ekspozycja została zaprojektowana tak, by
pokazać produkty w warunkach jak najbardziej
przypominających realne sytuacje montażowe.

Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Podczas tej pierwszej omawiane są nie tylko konkretne rozwiązania firmy Viega, ale również
przekrojowe tematy, takie jak prawidłowy dobór
materiałów w instalacjach, ochrona przed korozją, higiena instalacji wody pitnej, czy prawidłowy montaż i uszczelnienie odpływów liniowych.
Podczas części praktycznej uczestnicy warsztatów
mają do dyspozycji wydzielone stanowisko monterskie, przy którym sami wykonują połączenia
w technice zaprasowywania z użyciem zaciskarek.
Rosnące zainteresowanie szkoleniami
Szkolenia skierowane są przede wszystkim do wykonawców i projektantów instalacji, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat najnowszych rozwiązań
systemowych dostępnych na rynku. Z warsztatów
mogą jednak również skorzystać inne grupy, takie jak
architekci wnętrz, dystrybutorzy, czy uczniowie szkół
technicznych z klas o profilu sanitarno-grzewczym.
– Cieszy nas ponowny wzrost zainteresowania szkoleniami stacjonarnymi, które naturalnie było mniejsze
podczas pandemii – mówi Tomasz Pawlak, prowadzący warsztaty w Warszawie. – Mimo że uczestnicy

Centrum Szkoleniowe w Gdańsku wyposażone jest w showroom o powierzchni 123 m²,
gdzie można zobaczyć całą ofertę produktów Viega, dostępnych na polskim rynku

zazwyczaj mają wieloletnie doświadczenie w zawodzie, to często na zajęciach dowiadują się nowych dla nich rzeczy. Przykładem jest możliwość
łączenia stali grubościennej przez zaprasowywanie, o której wielu wykonawców jeszcze nie słyszało.
Coraz więcej fachowców rozumie, że szybko zmieniające się technologie w branży instalacyjnej
wymuszają konieczność systematycznego rozwoju, dlatego chętnie korzystają ze szkoleń oferowanych przez producentów.
– W naszym zawodzie trzeba być na czasie, więc
staram się poszerzać wiedzę i poznawać nowe produkty dostępne na rynku, tak często jak to możliwe – przyznaje Krzysztof Nadzikiewicz, uczestnik jednego z ostatnich szkoleń. – Zainteresowały
mnie na przykład rozwiązania firmy Viega w zakresie techniki zabudowy podtynkowej, pozwalające
na montaż wielu elementów bez użycia narzędzi.

Szkolenie w Warszawie

Osoby zainteresowane szkoleniami w Gdańsku
mogą kontaktować się z Łukaszem Szypowskim: tel. 58 662 49 98 lub Bohdanem Goralskim:
tel. 58 662 49 93 szkolenia.gdansk@viega.pl.
W Warszawie prosimy o kontakt z Emilią Tarką:
tel. 22 331 91 08 szkolenia.warszawa@viega.pl
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Sejm przyjął ustawę
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
– Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza kompleksowe
i najszersze rozwiązania wspierające mieszkańców domów i bloków
oraz podmioty realizujące ważne zadania społeczne – m.in. szpitale,
domy dziecka, organizacje, szkoły pozarządowe, noclegownie, OSP,
warsztaty terapii zajęciowej i wiele innych – podkreśliła minister
klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Sejm, 2 września 2022 r., przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen
ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności
publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła. Polacy
ogrzewający swoje domy m.in. gazem, peletem
drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem
opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie
finansowe w postaci dodatku. Z kolei dodatek obejmujący wszystkie rodzaje paliw będzie
przysługiwał instytucjom użyteczności publicznej, które nie mają dostępu do sieci gazowej ani
ciepłowniczej.
– Dla odbiorców korzystających z ciepła systemowego przewidziane jest wsparcie w rekompensacie
od 1100 zł do 3900 zł. Urząd Regulacji Energetyki
wydaje decyzję o blokadzie stawki i rekompensacie
dla ciepłowni. Ci, którzy nie korzystają z ciepła systemowego będą mogli składać wnioski w gminach.

Dodatek do innych niż węgiel źródeł ciepła wynosić będzie od 500 zł dla gazu LPG, do 3000 zł dla
peletu – mówiła minister Anna Moskwa.
Program Ciepło z rekompensatą
Zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw
domowych i instytucji użyteczności publicznej
– m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów ponoszonych przez odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych, przez
tzw. rekompensaty.
Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej nie zapłacą za ciepło i podgrzanie
wody więcej niż 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju
opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.
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, jeśli źró-

dło ciepła zasilane jest gazem ziemnym (prognoza kosztów 4-osobowego gospodarstwa domowego w mieszkaniu 70 m2 w skali roku).
Gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego
udziału danego źródła.
Program Ciepło z rekompensatą będzie obowiązywał w sezonie grzewczym, tj. od października
do kwietnia 2023 r.
Dodatek dla gospodarstw domowych
Gospodarstwa domowe, których główne źródło
ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub
olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.
Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
• 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym
albo inny rodzajem biomasy,
• 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem
kawałkowym,
• 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł
gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
• 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla
gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie
uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do właściwej dla zamieszkania gminie. Gmina będzie
miała z kolei 30 dni na jego wypłatę.
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Wsparcie dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci
ciepłowniczej
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło
ciepła.
Wsparcie będzie przysługiwało tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających
co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu
drzewnego, a także innego rodzaju biomasy,
gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich
działalności statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, przychodnie, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki,
instytucje kultury.
Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu
kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło.
Liczba beneficjentów to 23 tys. budynków, a łączny koszt wsparcia: 1,2 mld zł.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku
dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wniosek o dodatek będzie można złożyć do
30 listopada 2022 r. do właściwej dla siedziby
gminy. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz
wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie
miesiąc.
Od kiedy można składać wnioski?
Ustawa została przekazana pod obrady Senatu.
Nowe przepisy wejdą w życie w trybie pilnym,
tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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Elektryczne podgrzewacze wody TITANO TWIN WI-FI
TITANO TWIN Wi-Fi to pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. marki Ferroli wyróżniające się nowoczesną, płaską obudową przystosowaną do montażu pionowego lub poziomego. Urządzenia mają 2 niezależne zbiorniki zapewniające najwyższy komfort c.w.u., które dla większej trwałości pokryte są powłoką specjalnej emalii z dodatkiem krzemu. Podgrzewacze wyposażone są w grzałkę o mocy 1,8 kW
wykonaną w technologii BLUE FOREVER, a także 2 magnezowe anody antykorozyjne, po jednej na
zbiornik. TITANO TWIN Wi-Fi wyposażone są w nowoczesny system sterowania SMART z inteligentnym układem zarządzania energią zgodnie z przyzwyczajeniami użytkownika. Zapewnia on do 20%
mniejsze zużycie energii oraz łatwą obsługę za pomocą dotykowego panelu sterowania lub urządzeń
mobilnych i aplikacji EGEA SMART poprzez domową sieć Wi-Fi.
• Dostępne 3 modele o pojemności: 50, 80 i 100 l.
• 2 niezależne zbiorniki wody zapewniające najwyższy komfort c.w.u.
• Płaska konstrukcja przystosowana do montażu w pionie lub poziomie.
• Grzałka elektryczna o mocy 1,8 kW wykonana w technologii BLUE FOREVER z dodatkiem specjalnej
emalii przedłużającej żywotność.
• Zbiorniki wody pokryte specjalną emalią z dodatkiem krzemu zwiększającego trwałość.
• Zaawansowany system sterowania SMART z inteligentnym układem zarządzania energią zgodnie
z przyzwyczajeniami użytkownika: do 20% mniejsze zużycie energii.
• Zdalna obsługa za pomocą urządzeń mobilnych
poprzez Wi-Fi z darmową aplikacją EGEA SMART
na urządzenia iOS / Android.
• Funkcja automatycznego wygrzewu antybakteryjnego ANTYLEGIONELLA.
• 2 anody magnezowe (jedna na zbiornik) odseparowane od grzałki elektrycznej: skuteczna ochrona przed korozją.
• Izolacja termiczna z poliuretanu wolnego od
związków CFC i HFC.
• Klasa energetyczna: B.
• Zawór bezpieczeństwa (8 bar) jako wyposażenie standardowe.
• Atrakcyjne, uniwersalne wzornictwo: elegancka, płaska obudowa dopasowana wizualnie do
każdego wnętrza.
• 5 lat gwarancji.
FERROLI/GRUPA SBS

NOWY REGULATOR POKOJOWY – AD247P/ AD248P
Marka De Dietrich wprowadziła do oferty model dwustanowego (on/off) regulatora pokojowego. Jest on dostępny w dwóch wersjach: AD247P – przewodowy, AD248P – bezprzewodowy.
Główne cechy nowego regulatora:
• duży podświetlany 4″ wyświetlacz;
• łatwa obsługa urządzenia dzięki zastosowanym przyciskom dotykowym;
• intuicyjne programowanie i wybór funkcji;
• 3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny;
• funkcja Optimum Start pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa
efektywność i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załączenia kotła z wyprzedzeniem czasowym potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury;
• możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogowej utrzymujący jej temperaturę na oczekiwanym poziomie;
W trybie tygodniowym użytkownik ma możliwość ustalenia, w których godzinach ma obowiązywać temperatura zadana komfortowa, a w których zadana ekonomiczna. Regulator
ma możliwość zaprogramowania dziewięciu różnych programów dobowych ustawień.
W trybie dzień/noc temperatura zadana jest zależna od pory dnia – ustala się temperaturę zadaną dla dnia i nocy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz godziny,
w których sterownik będzie rozpoczynał porę dzienną oraz nocną.
W trybie ręcznym temperatura zadana ustawiana jest ręcznie bezpośrednio z poziomu
ekranu głównego za pomocą przycisków + lub -.
DE DIETRICH
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Zaciskarki Viega Pressgun
Firma Viega oferuje obecnie na polskim rynku trzy modele zaciskarek:
standardowy Pressgun 6, kompaktowy Pressgun Picco 6 oraz Pressgun
6B, przeznaczony do pracy w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki ergonomicznej konstrukcji zaciskarki Viega doskonale leżą w dłoni, a smukła obudowa i obracane mocowanie szczęk, ułatwiają podejście do trudno dostępnych fragmentów instalacji.
Pressgun 6 i Pressgun Picco 6 wyposażono w akumulatory 18 V o ulepszonej technologii ogniw, dzięki czemu uzyskano o 25% większą pojemność niż w modelach poprzedniej generacji. Przekłada się to w istotny
sposób na wydajność pracy, pozwalając na wykonanie większej ilości
zaprasowań bez kolejnego ładowania. Mocowanie szczęk zaciskowych
obraca się o 270°, co niezwykle ułatwia instalatorowi montaż w miejscach, takich jak wąskie szachty instalacyjne.
Pressgun 6 zapewnia siłę zacisku 32 kN, wystarczającą w przypadku
wszystkich złączek zaprasowywanych Profipress, Sanpress, Sanpress
Inox i Prestabo o średnicach od 12 do 108 mm oraz stalowych kształtek Megapress o wymiarach od 3/8 do 2″. W przypadku systemów tworzywowych można wykonywać połączenia w zakresie od 12 do 63 mm.
Kompaktowy model Pressgun Picco 6 o sile zacisku 24 kN to poręczne
i wydajne narzędzie, które doskonale sprawdza się przy montażu mniejszych instalacji. Przeznaczony jest do złączek o średnicach od 12 do
35 mm (Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo), od 3/8 do 3/4
cala (Megapress) i od 12 do 40 mm (systemy z tworzywa sztucznego).
Zaciskarka waży jedynie 2,6 kg.
Nawet najnowocześniejsze akumulatory mogą tracić swoje właściwości
w trudnych warunkach pogodowych. W mocno ujemnej temperaturze
ich pojemność wyraźnie się zmniejsza, a podczas upałów mogą się przegrzewać. Odpowiedzią na te problemy jest niezwykle wytrzymały model
Pressgun 6B, podłączany do zasilania sieciowego. Urządzenie waży jedynie 3 kg, ale dzięki sile nacisku 32 kN proces zaprasowywania złączki
trwa zaledwie 5 s. Szczęki zaciskowe pasują do wszystkich metalowych
systemów firmy Viega w zakresie średnic od 12 do 108 mm, systemów
z tworzyw sztucznych (od 12 do 63 mm) oraz złączek Megapress i Megapresss XL o wymiarach od 3/8 do 2 cali. Również w tym modelu zastosowano obracane (o 180°) mocowanie szczęk zaciskowych, gwarantujące wygodną pracę w skomplikowanych sytuacjach montażowych.
VIEGA

FILTR SKOŚNY Z WKŁADEM
MAGNETYCZNYM
Wysokiej jakości filtry skośne TYP 15M
do instalacji wodociągowej i grzewczej, wykonane są z mosiądzu, wyposażone w kosz ssący ze stali nierdzewnej oraz magnes neodymowy. Filtry
charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami.
Ich zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniem przez zanieczyszczenia stałe. Zadaniem wkładu magnetycznego jest wychwycenie
nawet najmniejszych cząstek materiałów żelaznych z instalacji, które mogą
negatywnie wpływać na pracę jej podzespołów. W ten sposób wpływają one
na wydłużenie czasu pracy instalacji.
DIAMOND
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Rozdzielacze TacoSys Pro
Rozdzielacze TacoSys Pro firmy Taconova wykonane są ze stali nierdzewnej i mogą być zastosowane do 12 obiegów grzewczych. Wyposażono je w innowacyjne rozwiązania, takie jak TacoDrive,
łączący zawór obiegów grzewczych i termiczny siłownik w jednym kompaktowym elemencie.
TacoDrive jest przeznaczony do regulacji natężenia przepływu (w połączeniu z termostatem pokojowym) i montowany na belce powrotu rozdzielacza. Inteligentne złącze wtykowe zapewnia nie tylko szybszy montaż, ale w razie potrzeby można szybko skorygować przypisanie pomieszczeń do
stref cieplnych. TacoDrive oferuje możliwość bezpośredniej kontroli działania zaworu. Przez wziernik sprawdza się wizualnie zarówno rzeczywiste ustawienie zaworu, jak i działanie siłownika. Producent przygotował również rozwiązanie na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej. Dzięki
odwracalnej funkcji First Open zawór jest otwarty, co umożliwia ręczne przepłukiwanie i napełnianie podłączonych obiegów również bez zasilania.
Za pomocą sprawdzonych zaworów równoważąco-pomiarowych TopMeter można wyregulować,
odczytać i odciąć przepływ w obiegach grzewczych bezpośrednio na belce rozdzielacza. Wersja TopMeter Plus ma dodatkowo zintegrowaną funkcję
pamięci, dzięki której nawet
po zamknięciu można odtworzyć ostatnio ustawioną wielkość przepływu. Pod
czerwonym pokrętłem znajduje się szary pierścień blokujący. Po wyregulowaniu zostaje on przesunięty w dół
do gniazda zaworu i zakryty czerwonym pokrętłem.
Zawór można zamknąć również przy zablokowanym
ustawieniu przepływu. Przy
ponownym otwarciu można
wrócić do ostatnio ustawionej wartości poprzez przekręcenie pokrętła do oporu.
TopMeter Plus jest dostępny
również w wersji z tworzywa
sztucznego, która ma te same
zalety i funkcje co mosiężna.
TACONOVA
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