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Lindab umacnia swoją pozycję
we Francji
Lindab zwiększył swoją sprzedaż we Francji
o ponad 50% poprzez przejęcie firmy Liftasud.
We Francji Liftasud ma swoje oddziały w aż siedmiu lokalizacjach i jest znanym dystrybutorem
produktów wentylacyjnych takich, jak: przewody wentylacyjne, tłumiki, izolacje termiczne,

Ambasadorzy marki Beretta 2022
wybrani
W pierwszej połowie września odbyły się trzy
Gale Ambasadorów Marki Beretta – w Kielcach,
Ślęzie (Wrocław) oraz Toruniu. Podczas Gali tytuły i statuetki Ambasadora marki Beretta 2022
otrzymało 54 Autoryzowanych Serwisantów
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systemy klimatyzacji i ogrzewania. Eksperci firmy mają również wysoki poziom wiedzy w obszarze redukcji hałasu, który w ostatnim czasie
zyskuje na znaczeniu.
Roczna sprzedaż firmy Liftasud wynosi około 250
milionów koron szwedzkich, a jej marża operacyjna jest niższa niż marża operacyjna Lindab.
Liftasud zatrudnia 55 pracowników. Przejęcie jest
finansowane ze środków własnych.

Beretta, którzy w swej pracy wyróżniają się jakością obsługi klienta, systematycznością oraz
zaangażowaniem w budowanie marki w Polsce.
W trakcie konferencji można było zapisać się do
nowego programu lojalnościowego – Benefit Beretta i skorzystać ze specjalnej promocji przygotowanej na tę okazję. We wszystkich spotkaniach
uczestniczyło łącznie ponad 300 osób.

Przekształcenie firmy Perfexim
W dniu 3 października 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Perfexim ltd spółka

Klima-Therm nowym
członkiem SPIUG
Firma Klima-Therm dołączyła do Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) w roli członka wspierającego działania organizacji na rzecz rynku grzewczego,
w tym również pomp ciepła.
SPIUG działa od 2005 roku. Obecnie Stowarzyszenie skupia czołowe firmy producenckie
i dystrybucyjne, które działają aktywnie na polskim rynku instalacyjno-grzewczym w zakresie
nowoczesnych i ekologicznych technologii wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia, leżącym w obszarze strategicznego zainteresowania
Grupy Klima-Therm, jest rozwój nowoczesnych
technik grzewczych OZE, które w obliczu możliwych ograniczeń w zużyciu tradycyjnych źródeł energii nabierają coraz większej dynamiki.
Grupa Klima-Therm jako członek SPIUG chce
wspierać zadania statutowe i cele organizacji
skupione m.in. wokół edukowania inwestorów
oraz specjalistów branży HVACR w kwestii najnowszych rozwiązań w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii przy znaczącym udziale
pomp ciepła.
– Członkostwo w Stowarzyszeniu SPIUG jest przede
wszystkim wyrazem zaangażowania naszej firmy
na rzecz wypracowania systemu nowych rozwiązań grzewczych i energetycznych dla rynku konsumenckiego w Polsce. Cel ten Klima-Therm realizuje

2

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę Perfexim, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z przekształceniem zmianie uległa nazwa spółki oraz numer
KRS spółki. Pozostałe dane pozostają bez zmian.

wielotorowo, również dzięki uczestnictwu w działaniach inicjowanych przez inne czołowe organizacje takie jak m.in. Polska Organizacja Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Branży
Fotowoltaicznej – Polska PV czy Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – podkreśla Paweł
Deska, dyrektor ds. technicznych w Klima-Therm,
reprezentujący firmę w kontaktach ze stowarzyszeniami branży HVACR.
Segment OZE jest jednym z fundamentów strategicznych planów rozwoju Grupy Klima-Therm.
Trzon oferty firmy w tym segmencie stanowią
ekologiczne pompy ciepła powietrze-woda oraz
urządzenia służące do wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła. Drugim intensywnie rozwijanym filarem OZE są rozwiązania stosowane
w budownictwie nisko- i zeroenergetycznym:
moduły fotowoltaiczne, inwertery do instalacji
PV oraz zestawy zaworowe upraszczające zarówno sam proces montażu, jak również przekładające się na oszczędności eksploatacyjne poprzez
optymalny dobór.
W najbliższym czasie firma planuje rozszerzyć
portfolio również o magazyny energii i akumulatory hybrydowe z inwerterem oraz zbiorniki multifunkcyjne będące zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz zbiornikiem buforowym
w jednej obudowie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w 2022 roku segment OZE stanowić
ma 25% przychodów Grupy Klima-Therm, a na
koniec roku 2025 osiągnąć nawet ponad połowę wartości sprzedaży.

10/2022

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

Rusza kolejna edycja Promocji
Odpowietrznik!

„Poznaj nasz BIM” – nowa seria
filmów na kanale YouTube

Zakup pakietów odpowietrzników PrimoVent
z Aquastop firma AFRISO nagradza prezentami.
Promocja trwa od 14.10.22 do 30.11.22 albo do
wyczerpania zapasów.
Za zakup odpowiedniej liczny odpowietrzników
można otrzymać gratis:
- za 25 sztuk odpowietrznika – czapkę IGUANA
- za 50 sztuk odpowietrznika – patelnię TEFAL
- za 100 sztuk odpowietrznika – zestaw 46 narzędzi NEO
- za 150 sztuk odpowietrznika – kamizelkę ocieplaną IGUANA
- za 200 sztuk odpowietrznika – siekierę X-21 i nóż
uniwersalny FISKARS
- za 500 sztuk odpowietrznika – oczyszczacz powietrza PureAir PT3030 TEFAL
Regulamin promocji

Na kanale InstalSoft Polska zainicjowana została nowa seria filmów zatytułowana „Poznaj nasz
BIM w InstalSystem 5”. W ramach serii zaprezentowano już dwa moduły oprogramowania.
Pierwszy z nich „IFC (BIM) import bazowy” umożliwia wczytanie architektury, elementów wyposażenia budynku i instalacji z plików IFC i dalsze
ich wykorzystanie, przykładowo do zaprojektowania instalacji grzewczych, wodociągowych lub
kanalizacyjnych.
Drugi moduł „IFC (BIM) interpretacja danych budynku” umożliwia interpretację obiektów konstrukcji budynku z pliku IFC na elementy konstrukcji natywne dla pakietu InstalSystem 5.
Diametralnie dzięki temu skrócić można etap
przygotowania danych na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego budynku.
W kolejnych filmach zaprezentowane zostaną pozostałe moduły BIM umożliwiające eksport zaprojektowanych instalacji oraz elementów konstrukcyjnych budynku do formatu IFC.
Filmy obejrzysz tutaj

Promocja
Odpowietrznik automatyczny
PrimoVent z systemem Aquastop
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25 szt.

Czapka - IGUANA

GRATIS!

KOD:
77 735
31

50 szt.

Patelnia - TEFAL

GRATIS!

KOD:
77 735
32

100 szt.

Zestaw 46 narzędzi - NEO

GRATIS!

KOD:
77 735
34

150 szt.

Kamizelka ocieplana - IGUANA

GRATIS!

KOD:
77 735
35 - M
77 735
35 - L
77 735
35 - XL
77 735
35 - XX
L

200 szt.

Oventrop poszukuje
projektanta instalacji
sanitarnych i grzewczych
W związku z dynamicznym rozwojem firmy i koniecznością rozbudowy komórki projektowej
Oventrop Sp. z o.o. zatrudni projektanta instalacji hydraulicznych – grzewczych, chłodzących
i sanitarnych.

Siekiera x-21+nóż uniwersalny - FISKARS

GRATIS!

KOD:
77 735
36

500 szt.

Oczyszczacz powietrza Pure Air PT3030 TEFAL

GRATIS!
KOD:
77 735
37

Zakres obowiązków będzie obejmował:
• projektowanie instalacji wewnętrznych w branży

c.o. i wod.-kan. na rzecz spółek Oventrop w kraju i za granicą,
• doradztwo techniczne dla projektantów i firm
instalacyjnych,
• konsultowanie i sprawowanie nadzoru nad doborem, regulacją wstępną i eksploatacyjną urządzeń dostarczanych w ramach kontraktów realizowanych przez Oventrop,
• świadczenie doradztwa technicznego zainteresowanym zastosowaniem armatury Oventrop,
w tym konsultacje projektowe i eksploatacyjne.
Od kandydata wymagane jest wykształcenie

wyższe na kierunku ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja lub pokrewnym lub średnie techniczne (kierunkowe) z doświadczeniem
w projektowaniu. Wśród wymagań jest też dobra znajomość branżowych programów inżynierskich, pożądana znajomość języka niemieckiego (preferowana) lub angielskiego, bardzo
dobra znajomość oprogramowania biurowego. Uprawnienia projektowe będą atutem, ale
nie są wymagane.
Więcej o ofercie pracy i możliwości aplikowania
dostępne jest na pracuj.pl: kliknij

HydroCom
Równoważenie
szybsze niż
kiedykolwiek.

• 100% nastawy i odcięcie w zakresie
tylko jednego obrotu
• wyskalowanie bezpośrednio na współczynnik kv
– łatwa nastawa i kontrola
• niskie opory własne dzięki skośnemu
ułożeniu wrzeciona
• małogabarytowy korpus
• udostępniony do projektowania
w programach Audytor i Instalsoft
• czytaj więcej ►

Oventrop Sp. z o. o. • info@oventrop.pl • www.oventrop.pl
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Strategia zrównoważonego
rozwoju w Lindab Polska
Lindab jako firma świadoma zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu i odpowiedzialna
społecznie chce prowadzić działalność w sposób zrównoważony. W związku z tym, w latach
2021-2022 zrealizowała szereg działań mających
na celu m.in. redukcję odpadów, wprowadzenie
wielorazowych opakowań czy wymianę aut firmowych na niskoemisyjną flotę samochodową.
Dział Jakości i BHP przygotował kompleksowy
raport podsumowujący działania prowadzone
w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju
w Lindab Polska w latach 2021-2022 oraz przedstawiający cele na lata 2022-2025. Dokument
ten został podzielony na pięć rozdziałów. Każdy
z nich traktuje o innym obszarze działalności firmy i pokazuje konkretne działania oraz oszczędności, poparte twardymi danymi.
- zrównoważona produkcja
Od 2019 roku Lindab konsekwentnie ogranicza
odpady bądź stara się, aby były one bardziej
ekologiczne. Głównymi odpadami wytwarzanymi w produkcji są stalowy złom, guma oraz papier. Odpady przekazywane są wyspecjalizowanym firmom, które ponownie je wykorzystują do
produkcji nowych wyrobów. Skrupulatnie monitoruje ilość oddawanych odpadów oraz wymagamy od odbiorców dokładnych deklaracji, jaki
procent odpadów poddawany jest recyklingowi.
Z danych, które firma otrzymuje wynika, że 62%
papieru, 96% stalowego złomu oraz 95% odpadu gumowego jest ponownie wykorzystywane.
Co roku ustalane są nowe cele oszczędności generowanych odpadów poprodukcyjnych w stosunku do zrealizowanej produkcji.
- zrównoważony transport
W roku 2018 została podjęta decyzja, że wszystkie auta służbowe zostaną wymienione na auta

z napędem hybrydowym lub elektrycznym.
Do 2021 dokonano wymiany 66% floty samochodowej, w której znalazły się samochody hybrydowe i zredukowano do minimum udział samochodów z silnikiem diesla. Celem do roku 2025
jest kontynuowanie zakupów kolejnych aut z napędem hybrydowym. Dodatkowo zaplanowano zakup trzech aut z napędem elektrycznym.
Transport wewnątrzzakładowy również przeszedł zmiany. W 2021 w oddziale Wieruchów firma wprowadziła samojezdny, autonomiczny
wózek widłowy zarządzany przez logistyczną
platformę sterowani. Ponadto firma wymienia
wózki widłowe spalinowe na nowoczesne wózki
elektryczne zasilane bateriami Li-ion. Baterie Li-ion użyte w wózkach elektrycznych w odróżnieniu od baterii kwasowych, są energooszczędne,
a tym samym bardziej ekologiczne. Do końca roku
2025 zaplanowano wymianę wszystkich wózków
widłowych na ekologiczne wózki elektryczne.
- ekologiczne produkty
Jednym z głównych celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest wzrost sprzedaży i podnoszenie jakości produktów kategorii Lindab Safe.

Analizując wartości sprzedaży najbardziej ekologicznej kategorii produktów, w roku 2021 uzyskaliśmy sprzedaż o 34,2% wyższą w porównaniu do roku 2020. Założony cel finansowy na rok
2021 zrealizowano w 122%.
Lindab ma duży przepływ towarów, często kupowanych kilkukrotnie w większych ilościach przez
jednego klienta, dlatego firma wdrożyła formę
sprzedaży rur spiro w opakowaniach zwrotnych.
Opakowania zwrotne są wielorazowego użytku,
a jeden Spirbox w ciągu 2021 roku transportowany był do klienta i zwracany średnio 16 razy.
- atrakcyjny pracodawca
Lindab realizuje działania poprawiające świadomość pracowników i kształtujące dobre, bezpieczne nawyki. We wszystkich lokalizacjach firmy
zainstalowano defibrylatory AED, wdrożono system LOTO, uniemożliwiający uruchomienie maszyny podczas jej serwisowania, przeprowadzono
szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników
i grup ratowniczych oraz szkolenia z udzielania
pierwszej pomocy dzieciom.
Firma otrzymała certyfikat PracoDawca Zdrowia w ramach rządowego programu mającego

na celu promowanie wśród pracowników profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy. Tworzyszereg udogodnień dla pracowników – od Home Office dla przyszłych mam, przez jeden dodatkowy
dzień wolnego dla młodych ojców, po dodatkowy dzień wolny dla pracowników obchodzących
10, 15 czy 20 jubileusz zatrudnienia.
- Lindab aktywny społecznie
Od lat Lindab angażuje się w różnego rodzaju
akcje charytatywne. W marcu 2022 roku np. firma przeprowadziła szereg inicjatyw mających na
celu wsparcie uchodźców, w tym m.in. przekazała środki finansowe na pomoc Ukrainie, doposażyła karetkę itp. Angażuje się również lokalnie,
w kwietniu zorganizowała kiermasz zdrowych
przekąsek, z którego dochód przeznaczony został na zakup zabawek dla dzieci przebywających
w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.
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WIBHIŚ – Absolwentówka 2022
W dniu 8 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyło
się Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom
WIBHIŚ. Inicjatywa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW,
Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW, Klubu
Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska PW oraz Koła Naukowego Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, skupiła Złotych Absolwentów (rocznika 1971/1972 i wcześniejszych) oraz
Absolwentów roczników 2019/2020, 2020/2021
i 2021/2022. Łącznie wręczono 62 Złote dyplomy
oraz 79 dyplomów dla obecnych Absolwentów.
Ostatnia Absolwentówka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyła się 19 października 2019 roku i zainaugurowała tradycję celebracji ukończenia
studiów. Pomysłodawcą było KN Ciepłownictwa
i Ogrzewnictwa, które również obecne wydarzenie
wsparło dużym zaangażowaniem i młodzieńczą

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

energią, bez czego trudno byłoby zrealizować
uroczystość po czasie pandemicznej stagnacji.
Za organizację uroczystości w 2022 r. odpowiadały następujące osoby:
• dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, dziekan
Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska wraz z kolegium dziekańskim,
• dr inż. Zenon Spik, wiceprezes Stowarzyszenia
Absolwentów Inżynierii Środowiska, a jednocześnie zasłużony i honorowy członek KN CiO, którego wkład pracy i wielkie wsparcie było podporą dla studentów skupionych wokół Koła;
• dr hab. inż. Agnieszka Machowska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej;
• mgr inż. Aleksander Warchałowski, przewodniczący Rady Klubu Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska PW;
• Wiktoria Filisińska, prezes Koła Naukowego Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo wraz z wieloma członkami Koła zaangażowanymi w logistyką i promocję.
Uroczystość prowadził dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni (prodziekan ds. Studenckich). Wydarzenie otworzył dziekan dr hab.

inż. Paweł Popielski, następnie głos zabrali przedstawiciele: Jolanta Hibner, Agnieszka Machowska,
Aleksander Warchałowski i Wiktoria Filisińska.
Głos zabrali także przedstawiciele Złotych Absolwentów – dr inż. Marian Rubik, wybitny specjalista chłodnictwa i ogrzewnictwa, autorytet
w dziedzinie pomp ciepła, wieloletni dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PW, a także
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, wybitna profesor
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, z-ca kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki ds. Nauki,
Współpracy i Rozwoju na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Po tych wystąpieniach, nastąpiło wręczenie Złotych Dyplomów.
Wydarzenie nie miałoby miejsca bez sponsorów
– zaprzyjaźnionych z Wydziałem firm branżowych o charakterze inżynieryjno-instalacyjnym.
Wsparcia organizatorom udzieliły firmy: Daikin,
Dan-Poltherm, Herz, IMI International, LG Electronics, Mitsubishi Electric, Purmo, Schako, KAN
oraz SANKOM. Przedstawiciele sponsorów również przekazali kilka słów absolwentom: Aleksander Archanowicz (Złoty Absolwent, Daikin),
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Damian Maciejewski (Dan-Poltherm), Damian Muniak (Herz), Marcin Burza (absolwent WIŚ PW, IMI
International), Filip Sieroń (LG Electronics), Karol
Kisiel (absolwent WIŚ PW, Mitsubishi), Piotr Krzemiński (absolwent WIŚ PW, Purmo) oraz dr inż.
Michał Strzeszewski (absolwent WIŚ PW, pracownik WIBHIŚ i SANKOM).
Po wystąpieniach przedstawicieli sponsorów, odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez
firmę SANKOM, po czym nastąpiło przemówienie
Jakuba Fenerta, przewodniczącego Wydziałowej
Rady Samorządu. Obecni byli także przedstawiciele prezesów kół naukowych WIBHiIŚ: Natalia
Sobolewska (KN Biogospodarki), Jakub Strzelecki
(KN Inżynierii Wodnej) i Piotr Kisiel (KN Wodociągów i Kanalizacji). Przed wręczeniem obecnym
dyplomantom dyplomów ukończenia studiów,
głos zabrał Maciej Szuba – przedstawiciel absolwentów rocznika 2021/2022.
Na zakończenie uroczystości, po uroczystym odtworzeniu Gaudeamus igitur, zgromadzeni goście
mogli usłyszeć koncert w wykonaniu Orkiestry
Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej – The
Engineers Band.

10/2022
Polacy krytycznie o reakcji
rządu na kryzys energetyczny –
badanie opinii publicznej
W badaniu Polacy ocenili reakcję rządu na kryzys energetyczny. Aż 66% obywateli źle ocenia
działania rządowe, bardzo dobrze natomiast tylko 5%. Najgorszą ocenę wystawiają rządowi ludzie w wieku 18-39 lat – aż 79%! Z badania wynika również, że grupa społeczna, której rząd
wypłaca dodatek węglowy, czyli właściciele pieców na węgiel i drewno wystawia najmniej ocen
„bardzo dobrych” – zaledwie 1%. Pomimo otrzymania największego wsparcia, grupa ta negatywnie ocenia reakcję rządu na kryzys energetyczny
(aż 61% ocen negatywnych).
Niemal 40% badanych uważa, że wypłacanie jednorazowego dodatku dla ogrzewających swoje
domy węglem nie stanowi dobrego rozwiązania.
Dodatek podoba się natomiast osobom z wykształceniem podstawowym i w wieku 60+ (pozytywnie 66 i 68%). Szczególnie niskie poparcie
dla tego rozwiązania odnotowuje się wśród osób
w średnim wieku, z wykształceniem wyższym
i mieszkańców budownictwa wielorodzinnego.
Poparcie dla dodatku uzależnione jest również od
rodzaju wykorzystywanego źródła grzewczego.
Rzeczą mocno krytykowaną jest możliwość prze-

reakcja rządu
na kryzys energetyczny
w opinii społecznej
Instytut Ekonomii Środowiska

wyniki badań opinii publicznej
zrealizowanych metodą CATI na
reprezentatywnej losowej próbie 1022
dorosłych Polaków przez Instytut Badań
Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 2325 września 2022 r.

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

znaczenia dodatku węglowego na inne cele niż
zakup paliwa – aż 64% wyraża opinię negatywną na ten temat. Osoby starsze (60+) są grupą
o najbardziej krytycznej ocenie – aż 85% uważa
takie rozwiązanie za złe.
Polacy źle oceniają również sposób, w jaki rząd
udziela pomocy. Ponad połowa Polaków (54%)
uważa, że pomoc rządu stanowiąca odpowiedź
na kryzys energetyczny nie jest sprawiedliwie
rozdzielana pomiędzy gospodarstwa domowe,
ogrzewane różnymi rodzajami paliw. Pogląd taki
zdecydowanie częściej wyrażają mieszkańcy
budynków wielorodzinnych, osoby z wyższym
wykształceniem i Polacy poniżej 60 roku życia.
– Wyniki badania nie zaskakują – mówi Andrzej
Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego – otrzymujemy mnóstwo głosów obywateli zaniepokojonych rosnącymi cenami węgla, gazu i prądu.
Obecna polityka rządu nie rozwiązuje problemów
wywołanych kryzysem energetycznym. Jest to niestety polityka nie tylko pro-smogowa, ale również
krótkowzroczna. Wciąż brakuje nam takich działań ze strony rządu, które zwiększyłyby nacisk na
oszczędzanie energii, wsparłyby ocieplenie domów
i wykorzystanie rozproszonych i odnawialnych źródeł energii. Niestety obecne działania rządu skupiają się głównie na wzmacnianiu roli węgla, i to
węgla marnej jakości, czego skutki zdrowotne odczujemy już niedługo, gdy na dobre zacznie się sezon grzewczy.
Badanie opinii publicznej zrealizowano metodą
CATI na reprezentatywnej losowej próbie 1022
dorosłych Polaków przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-25 września
2022 r. Badanie na zlecenie Instytutu Ekonomii
Środowiska we współpracy z Polskim Alarmem
Smogowym.
Wyniki badania do pobrania: kliknij
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij
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SkillsPoland 2022
Przed nami ogólnopolskie zawody
SkillsPoland 2022, będące eliminacjami do międzynarodowego konkursu EuroSkills 2023, który odbędzie się po raz pierwszy w Polsce,
we wrześniu 2023 roku.
23 listopada 2022 roku w AmberExpo w Gdańsku rozpocznie się
2. edycja największych zawodów
branżowych w Polsce. Do rywalizacji staną zawodnicy, którzy walczyć
będą o miano najlepszego młodego specjalisty w kraju w 22 różnych
konkurencjach. Laureaci uzyskają
także możliwość reprezentowania
Polski podczas EuroSkills 2023, czyli europejskich
igrzysk umiejętności, których Polska pierwszy raz
w historii będzie gospodarzem.
SkillsPoland to jednak nie tylko rywalizacja
w poszczególnych branżach, ale wiele atrakcji dla
wszystkich, którzy od 23 do 25 listopada 2022 r.
odwiedzą gdańskie AMBER EXPO – debaty eksperckie, stoiska szkół branżowych i uczelni technicznych, a także prezentacje czołowych firm.
SkillsPoland to przedsięwzięcie organizowane
przez WorldSkills Poland, czyli inicjatywę mającą na celu zachęcenie młodzieży do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych poprzez
udział w międzynarodowych konkursach. W finale EuroSkills 2023, do którego przejdą zwycięzcy eliminacji krajowych, będzie rywalizowało
31 państw z Europy. Z kolei WorldSkills to edycja
globalna, przyjmująca przedstawicieli aż 85 nacji.
Krajowe eliminacje do konkursu EuroSkills 2023,
czyli wspomniane SkillsPoland 2022, składają się
z trzech etapów. Pierwszy to wyłonienie przez
szkoły, uczelnie i pracodawców odpowiednich
kandydatów. Drugi etap to tzw. preeliminacje,

w ramach których kandydaci sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności, rozwiązując test oraz
wykonując zadania praktyczne, weryfikujące
ich wiedzę. Jedenastu najlepszych uczestników
otrzyma nominację do finału SkillsPoland 2022.
Obok nich, w finale SkillsPoland 2022 weźmie
udział: 2 najlepszych zawodników ze Skills-Poland 2021 oraz 2 zawodników z zagranicy. Ostatni etap, dla 15 zawodników, będzie miał miejsce
właśnie w dniach 23-25 listopada br. na terenie
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku. Zwycięzca otrzyma nie tylko tytuł „Najlepszego z Najlepszych”, ale także
możliwość reprezentowania Polski w konkursie
EuroSkills 2023 oraz pomoc mentora.
SkillsPoland nie tylko edukuje, ale wzbogaca
i rozwija kwalifikacje młodych osób stawiających
pierwsze kroki na rynku pracy, to szansa na promowanie zawodu i dotarcie do dużego gremium
odbiorców, w tym do potencjalnych pracowników.
Partnerami wydarzenia są m.in. firmy: Grohe,
Wilo, Wavin.
Więcej informacji

10/2022
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Danfoss obniża temperaturę
w kampusach w Europie

Fabryka Roku – nagroda
dla Danfoss Poland

Danfoss obniża temperaturę w swoich biurach,
fabrykach i magazynach o 3 do 4oC. W samej Danii, obniżając temperaturę o kilka stopni, Danfoss
zaoszczędzi na ogrzewaniu równowartość opłaty za ciepło w 100 gospodarstwach domowych.
Danfoss, jako globalny dostawca rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, od wielu lat
dąży do zmniejszenia zużycia energii w swoich
lokalizacjach na całym świecie. To istotny krok
na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej wszystkich zakładów produkcyjnych do 2030
roku. W 2021 r. produktywność energetyczna firmy wzrosła o 104% w porównaniu do roku bazowego 2007, a intensywność energetyczna zmniejszyła się w tym okresie o połowę. Zużywając tę
samą ilość energii, Danfoss osiągnął dwukrotnie
wyższy poziom produkcji w roku 2021 w porównaniu do roku 2007.
Teraz Danfoss wprowadza dodatkowe inicjatywy na rzecz optymalizacji zużycia energii
w swoich kampusach w Europie, aby redukować zapotrzebowanie na nią podczas nadchodzącej zimy. Obniżając temperaturę w pomieszczeniach, pracownicy nadal mogą bezpiecznie
i komfortowo pracować, jednocześnie przyczyniając się do oszczędności energii. Konkretne
wytyczne są uzgadniane lokalnie. Na przykład
w Danii oznacza to dążenie do ogrzewania fabryk i magazynów do 18oC oraz biur do 20oC.
Kampusy objęte tą inicjatywą to: Dania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja,
Francja i Włochy.
Również Danfoss w Polsce systematycznie dąży
do obniżania kosztów energii w swoich biurach
i fabrykach, a w poszukiwanie oszczędności zaangażowali się pracownicy. Podczas odbywają-

Danfoss Poland otrzymał nagrodę w kategorii Fabryka Roku w konkursie „Diamenty Green Industry”. Kapituła Konkursowa Executive Club (m.in.
profesorowie uczelni technicznych, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, prezesi firm) przyznała wyróżnienie za proekologiczne nastawienie do
kwestii budownictwa nowej fabryki w Grodzisku,
która jest pierwszą fabryką Danfoss na świecie
w pełni neutralną klimatycznie.
Kluczem do sukcesu było połączenie dwóch składowych – efektywności energetycznej i zielonej
energii. Fabryka w Grodzisku jest także idealnym
zobrazowaniem powiedzenia „walk to talk” oraz
potwierdzeniem tego, jak poważnie koncern traktujemy przyjęte cele klimatyczne.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się
6 października w Warszawie.

cych się w firmie narad energetycznych pod hasłem: „Wspólnie oszczędzamy energię”, zgłosili
oni wiele pomysłów i wskazówek na oszczędzanie energii w swoich obszarach pracy. Zaproponowane koncepcje są obecnie analizowane pod
względem możliwości oraz terminu wdrożenia.
Na hali nr 2 (rozwiązania dla ogrzewnictwa)
wprowadzono już proste i techniczne działania,
o które dbają pracownicy. Są to np. wyłączanie
oświetlenia i urządzeń, kiedy nie jest to potrzebne, wyłączanie monitorów, optymalizacja zapotrzebowania sprężonego powietrza do zasilania
maszyn produkcyjnych, wyłączanie trybu czuwania maszyn w systemie dobowym. W drugiej lokalizacji firmy, w Tuchomiu wymieniane są oprawy oświetleniowe na oprawy LED w biurach.
Odpowiednie użytkowanie termostatów, czyli
urządzeń do automatycznej regulacji tempera-

tury w każdym pomieszczeniu jest standardem
w firmie, który przynosi kolejne oszczędności,
sięgające nawet do 36% energii. Co więcej, w fabryce w Grodzisku już od wielu lat stosowane są
odpowiednie harmonogramy pracy HVAC, które
automatycznie nocami i w weekendy czy w okresie zimowym obniżają o kilka stopni temperaturę klimatyzowanych pomieszczeń, a także wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego. Dzięki
temu firma uzyskuje do 20% oszczędności.
Realizowane teraz inicjatywy, jak również te zgłoszone przez pracowników, mają przycznić się do
zmniejszenia wysokich kosztów energii ponoszonej przez polską spółkę. Według prognoz, koszt
rachunków za energię elektryczną w tym roku
w stosunku do 2020 r. wzrośnie aż o 10 mln zł
w kampusie w Grodzisku i o 650 tys. zł w zakładzie w Tuchomiu.

10/2022
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Grupa SBS świętowała 20-lecie
1 października 2022 roku w Hotelu Vienna House
Andel’s Łódź odbyła się uroczysta Gala 20-lecia
Grupy SBS. Dla większości uczestników była to
okazja do świętowania już dwudziestu lat działalności w niebiesko‐białych barwach.
Nie zabrakło jak zawsze Kawiarenki Mecenasów, w której spotkali się mecenasi spotkania
z właścicielami i dyrektorami zarządzającymi
Hurtowniami Partnerskimi Grupy SBS. Czy ze
względu na to, że dawno nie było sposobności
widzieć się w tak licznym gronie, czy też dlatego, że mecenasów spotkania było aż dwudziestu – kawiarenka Mecenasów Gali 20-lecia pękała w szwach. Mecenasami Gali 20-lecia
Grupy SBS byli:
Alnor, Cersanit, Detal-met, Elektromet, Ferro, Ferroli, Grundfos, KAN, KFA Armatura, LG electronics, Magnaplast, Nibe-Biawar, Oventrop, Perfexim, Purmo, Saunier Duval, Termet, Uponor,
Vaillant i Wobet-hydret.

Wieczorną Galę 20-lecia otworzył prezes Grupy
SBS – Sławek Maciejewski krótkim, ale bardzo
treściwym przemówieniem. Wskazał on na obecną sytuację geopolityczną, jak również zderzył ze
sobą wydarzenia z 2002 roku (czyli roku w którym
Grupa się zawiązała) z tymi, którymi obecnie żyjemy. Przemówienie zakończył całkiem optymistyczną puentą, że branża grzewcza jest mocno
lansowana w mediach i przez bardzo długi czas
będziemy mieli nad czym pracować.
Po wygłoszonym przemówieniu scenę opanowali
prowadzący Galę Przebojów Muzycznych Dwudziestolecia: Katarzyna Pakosińska i Wojciech Jagielski.
Jak wiemy biznes to też rodzaj sztuki (zwłaszcza
w naszym kraju), dlatego też organizatorzy postanowili nagrodzić chociaż symbolicznie, dwudziestu partnerów korzystając z muzycznej metafory.
Po części oficjalnej przyszła pora na wyczekiwaną gwiazdę wieczoru. Ta część wydarzenia zawsze jest owiana tajemnicą. Na pytania:

czy to będzie kabaret, czy zespół muzyczny,
a może stand-up? Była jedna odpowiedź: Tak.
Na scenie bowiem pojawili się Poparzeni Kawą Trzy
z Katarzyną Pakosińską w spektaklu muzycznym
„Okrutna zła i podła, czyli kobieta i mężczyźni”.

Był więc i zespół, i kabaret, a wszystko to dzieliły
kobiece monologi w wykonaniu Katarzyny Pakosińskiej. Spektakl bardzo pozytywnie nastroił gości do dalszej części gali, którzy w szampańskich
nastrojach bawili się do białego rana.

10/2022
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Branża pomp ciepła potrzebuje
unijnego akceleratora pomp ciepła
PORT PC zaprasza
na seminarium poświęcone
perspektywom produkcji
pomp ciepła i urządzeń
OZE w Polsce
■ Aby osiągnąć cele REPowerEU,
branża pomp ciepła pilnie
potrzebuje unijnego akceleratora
pomp ciepła ‒ w postaci
kompleksowego planu działania
i kompleksowego wsparcia rozwoju
technologii
■ Europejskie Stowarzyszenie
Pomp Ciepła zaprasza
przedstawicieli branży do
współtworzenia tego planu
■ Akcelerator pomp ciepła będzie
jednym z tematów seminarium dla
polskich producentów urządzeń
grzewczych, które 25 października
2022 r. wspólnie organizują
PORT PC i przedstawiciele
Komisji Europejskiej
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Plan Komisji Europejskiej REPowerEU, będący
odpowiedzią Unii Europejskiej na wojnę Rosji
w Ukrainie, wyznacza branży pomp ciepła niezwykle ambitne cele. Ich realizacja ma pomóc
uwolnić państwa Wspólnoty od zależności energetycznej od Rosji, w tym dostaw gazu ziemnego. Jednym z zasadniczych założeń planu jest
podwajanie liczby nowo podłączanych pomp
ciepła w kolejnych latach.

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) szacuje, że doprowadziłoby
to do zwiększenia liczby zainstalowanych pomp ciepła o 20 mln do 2026 r.
i o 60 mln do 2030 r., w porównaniu
z około 17 mln już funkcjonujących urządzeń (stan na 2021 r.).

Potrzebne kompleksowe podejście

Przyspieszenie transformacji ogrzewania budynków w Europie wymaga wprowadzenia unijnego
akceleratora pomp ciepła – kompleksowego planu działania branży i kompleksowego programu
wsparcia dla rozwoju technologii pomp ciepła #Prawodociepła (Źródło: EHPA)

Komisja Europejska w swoich planach odnosi się także do innych działań służących upowszechnieniu technologii pomp ciepła. Obejmują
one m.in. zwiększenie produkcji urządzeń i innych komponentów instalacji z pompami ciepła.
Zakładają również ułatwienie dostępu do dofinansowań oraz edukację i szkolenia w zakresie
wielu umiejętności, począwszy od projektantów instalacji aż po wykonawców i serwisantów.
Komisja proponuje również zaostrzenie wymogów związanych z efektywnością energetyczną
budynków i urządzeń grzewczych, co m.in. powinno doprowadzić do zaprzestania montażu
„autonomicznych” kotłów i urządzeń na paliwa
kopalne do 2029 r.
Niestety, w planie REPowerEU nie zostało określone, jak w kompleksowy sposób połączyć
te wszystkie działania.

10/2022

Zasadnicze cele akceleratora
#Prawodociepła
Organizacje związane z branżą pomp ciepła, takie
jak EHPA i PORT PC, proponują, aby w unijnym akceleratorze pomp ciepła skupić się na pięciu kluczowych celach, które sformułowano następująco:
· stworzenie zaufania do długoterminowych ambicji
dotyczących pomp ciepła – wyraźne zaznaczenie na
poziomie UE i rządów krajowych, że są one kluczową technologią dla Europy neutralnej klimatycznie;
· uczynienie z czystego ogrzewania najbardziej atrakcyjnego finansowo wyboru – rządy powinny zaprzestać dotowania kotłów na paliwa kopalne i pomóc
każdemu w uzyskaniu dostępu do pomp ciepła;
· zapewnienie, że polityka pomaga, a nie przeszkadza rynkowi – przepisy UE nie powinny zakłócać
rozwoju technologii, ale go przyspieszać poprzez
zwiększenie ambicji w zakresie klimatu i energii;
· zwiększanie umiejętności w zakresie transformacji energetycznej – należy wprowadzić programy
szkoleniowe, aby zapewnić wystarczającą liczbę
pracowników dla każdej części procesu wdrażania
pomp ciepła, od produkcji po instalację urządzeń;
· wspieranie badań i rozwoju – aby umożliwić
sektorowi zapewnienie opłacalnego i skutecznego rozwiązania dla każdego rodzaju budynku, klimatu, przemysłu i potrzeb.

Między innymi tematowi akceleratora pomp
ciepła poświęcone będą wspólne seminarium
PORT PC i przedstawicieli Komisji Europejskiej
„Produkcja pomp ciepła i urządzeń OZE w Polsce – szanse i zagrożenia w świetle REPowerEU”, które odbędzie się 25 października 2022 r.
Wydarzenie będzie realizowane w formule on-line.
W trakcie spotkania przedstawione zostaną istotne
propozycje REPowerEU dotyczące bezemisyjnych
urządzeń grzewczych, jak również aktualna sytuacja w Europie i Polsce w zakresie możliwości przyspieszenia produkcji urządzeń OZE, ze szczególnym
uwzględnieniem pomp ciepła. Będzie można poznać
odpowiedź producentów urządzeń grzewczych w UE
w tej kwestii, w tym propozycje stworzenia akceleratora pomp ciepła. Zostaną również przedstawione
zasady nowego programu wsparcia badań i rozwoju dla pomp ciepła realizowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w Polsce. Podsumowaniem seminarium będzie debata z udziałem przedstawicieli KE, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz
branży, poświęcona przede wszystkim perspektywom produkcji pomp ciepła i urządzeń OZE w Polsce.
Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy wezmą udział w seminarium, do zadawania pytań
prelegentom i uczestnikom debaty.
Termin seminarium: 25 października 2022 r.,
godz. 10:00-13:00
Formuła spotkania: on-line, przy wykorzystaniu
platformy ClickMeeting
Rejestracja na seminarium: Udział bezpłatny.
Wymagana rejestracja. W celu rejestracji na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: kliknij
Strona seminarium: kliknij
Źródło: PORT PC
Pobierz Harmonogram seminarium

rekl ama

Aby wesprzeć branżę w realizacji celów
wskazanych w REPowerEU, EHPA, reprezentująca europejski sektor pomp
ciepła, zaprasza partnerów i zainteresowane grupy do współtworzenia planu działania ‒ „Akceleratora pomp ciepła” #Prawodociepła. Do współpracy
zaprasza również przedstawicieli sektora fotowoltaiki.

Wspólne seminarium PORT PC
i przedstawicieli Komisji Europejskiej
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Pompy ciepła z instalacją PV
w instalacjach prosumenckich
Dawid Pa n t e r a

Na początek kilka faktów.
To wiemy: gigantyczna popularność pomp ciepła, głównie typu powietrze/woda, z których 41% stanowią
wersje typu monoblok, a 59% split. To również wiemy: zmiana zasad rozliczania prosumentów od
kwietnia tego roku – w miejsce rozliczania ilościowego wprowadzono rozliczenie wartościowe nadwyżek
energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji PV. To bardzo dobrze wiemy i odczuwamy: bardzo
duże wzrosty cen paliw i energii – nie jest to być może sytuacja nowa, ale o zdecydowanie niespotykanej
dynamice. Tego nie wiemy: ile każdy z nas zapłaci w przyszłym roku za ogrzewanie i energię elektryczną.
Staramy się szacować, przewidywać pewne scenariusze i próbujemy się odnaleźć w gąszczu bardzo
niekiedy niejednoznacznych zmian ustawowych i zapowiedzi.
Rozsądne rozwiązanie
Wszystkie zdania ze wstępu mają wspólny mianownik, jakim jest energia elektryczna. Nawet
osoba niezwiązana z branżą energetyczną doskonale zdaje sobie sprawę, że energia elektryczna
ma największe znaczenie dla codziennego życia.
Jest bardzo uniwersalna w zastosowaniu i jest
też energią możliwą do produkcji we względnie
dużej ilości przez każdego. Osoba zużywająca
i produkująca energię elektryczną określana jest
mianem prosumenta. Ostatnie kilka lat było dla
branży fotowoltaicznej bardzo owocne, a inwestycja w instalację fotowoltaiczną stała się nie
tylko modną nowinką, lecz skalkulowaną inwestycją, która ma przynieść konkretne oszczędności i uniezależnić miesięczne obciążenie budżetu

domowego od zmian cen energii na rynku. Tylko w 2021 roku przyłączono blisko 400 000 nowych instalacji prosumenckich.
Praca pomp ciepła, których popularność tak
dynamicznie rośnie, nie jest możliwa bez energii elektrycznej, która stanowi przecież około
25% energii cieplnej przekazywanej przez pompę ciepła do budynku. Są to jedyne urządzenia, które z energii elektrycznej potrafią zapewnić ogrzewanie budynku, przygotowanie ciepłej
wody użytkowej, a w okresie lata także chłodzenie budynku. Odpowiednie sterowanie pracą
pompy ciepła pozwala na proste magazynowanie nadwyżek produkowanej energii elektrycznej w formie ciepła lub chłodu, przyczyniając się
do wzrostu wskaźnika autokonsumpcji i redukcji kosztów. Nie trudno też odnieść wrażenie,

że dynamika rozwoju pomp ciepła to efekt rozwoju branży PV i odwrotnie – oba rozwiązania
bardzo dobrze ze sobą współgrają i dają się łatwo bronić z ekonomicznego punktu widzenia.
Systemy rozliczeń
W tym roku starły się ze sobą dwa systemy rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacji
PV. Prosument, który do 31 marca 2022 roku złożył wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej
o przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci, pozostał w systemie rozliczeń opartym na mechanizmie opustów, a więc net-metering. Prosumenci
składający wniosek później rozliczani są w nowym systemie opartym o rozliczenie wartościowe, czyli net-billing.
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System rozliczeń net-metering z wykorzystaniem mechanizmu opustów polega na ilościowym, bezgotówkowym rozliczaniu nadwyżek
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji PV. Istotne przy tym jest, że prosument nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej
zmiennej. System promuje wprawdzie autokonsumpcję, ale jednocześnie skłania inwestora
do montażu instalacji większej mocy, tak aby
zbilansować roczne zużycie energii. Instalacje
rozliczane w tym systemie daje się zbilansować niemal „do zera”.
System rozliczeń net-billing opiera się o wartościowe rozliczenie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji PV, nieskonsumowanej w miejscu jej wytworzenia. Innymi
słowy energia wytworzona z mikroinstalacji PV
i oddana do sieci elektroenergetycznej przeliczana jest na konkretną wartość wg cen giełdowych – w obecnej chwili po średniej cenie z miesiąca poprzedniego (RCEm), natomiast od lipca
2024 roku po cenie godzinowej. Bardzo istotne
jest, że prosument ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej, a więc każdy ruch energii od
sieci elektroenergetycznej do budynku obciążony jest kosztami energii i kosztami dystrybucji.
Natomiast w drugą stronę, od budynku do sieci elektroenergetycznej, liczona jest tylko energia. System ten, w swoich założeniach powinien
w większym stopniu promować autokonsumpcję, czyli wykorzystanie wytworzonej energii bezpośrednio na miejscu w momencie jej wytworzenia. Jednak w obecnej sytuacji tak nie jest,
ponieważ cena energii sprzedawanej do sieci
jest wyższa niż cena energii zakupionej i to nawet uwzględniając wszystkie koszty związane z
zakupem i dystrybucją energii. Z uwagi na obecność zmiennych kosztów dystrybucyjnych w tym
rozwiązaniu zbilansowanie energii „do zera” nie
jest możliwe.
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Zależności
Zapotrzebowanie budynku, a dokładniej zapotrzebowanie wyposażenia tego budynku na
energię elektryczną jest dość proste do oszacowania za pomocą wskaźników. Oczywiście
zdarzają się budynki wybijające się to w jedną,
to w drugą stronę, ale to tylko potwierdza, aby
do każdej instalacji podchodzić indywidualnie.
Rodzina 4-osobowa odpowiada mniej więcej za
zużycie od 3200 do 4400 kWh energii elektrycznej rocznie. W przypadku bilansowania pomp
ciepła najlepiej jest się posłużyć programami
symulacyjnymi ułatwiającymi dobór właściwej
maszyny i szacującymi roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Suma zapotrzebowania na energię elektryczną jest podstawą do
właściwego doboru mikroinstalacji PV. Produkcja energii elektrycznej z mikroinstalacji PV oraz
jej zapotrzebowanie przez infrastrukturę budyn-

ku nie są ze sobą dobrze skorelowane, niemniej
jednak zawsze jakaś część produkowanej energii zużywana jest na bieżąco, co określa się mianem autokonsumpcji. Wskaźnik autokonsumpcji
można obliczyć, porównując energię wykorzystaną na bieżąco do całkowitej energii wytworzonej przez mikroinstalacje PV np. w okresie
jednego pełnego roku. Energię wykorzystaną
na bieżąco można z kolei określić, odejmując
od całkowitej energii wytworzonej przez mikroinstalację PV, energię oddaną do sieci elektroenergetycznej wskazaną na rachunku. Wskaźnik
autokonsumpcji jest tym większy, im mniejsza
jest mikroinstalacja PV. Wielkość mikroinstalacji PV na danym budynku można przedstawić w formie tzw. stopnia samowystarczalności, który informuje, w jakim stopniu energia
wyprodukowana z mikroinstalacji PV pozwala
zbilansować zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku. Im większy stopień samo-

Zależność autokonsumpcji energii od stopnia samowystarczalności
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Śpieszymy z komfortem
Pompa ciepła GeniaAir Split
Cicha praca, niezawodność, oszczędność
· Grzanie i chłodzenie
·
· Klasa Erp A++
·
· Atrakcyjna cena
·
·
·
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Ekonomia Net-metering i Net-billing
Obecnie mamy niestabilną sytuację z cenami
energii elektrycznej. Giełdowe ceny energii osiągają bardzo wysokie wartości, natomiast dla
prywatnych konsumentów wciąż utrzymywane
są na obniżonym poziomie. Nowy rok przywita
nas z kolei zarówno nowymi wyższymi cenami,
jak i zamrożonymi, „starymi” cenami. Zamrożone wartości cen energii obowiązywać będą do
zużycia rocznego na poziomach 2000, 2600 lub
3000 kWh. Powyżej tego zużycia cena energii będzie już liczona wg nowych, niestety znacznie
wyższych stawek. Przewidziano także jednorazowe dopłaty dla użytkowników elektrycznych
system ogrzewania budynku na poziomie 1000
lub 1500 zł odpowiednio dla zużycia rocznego
poniżej 5000 kWh oraz od 5000 kWh.
Na ten moment, opierając się na obowiązujących
cenach energii elektrycznej oraz na miesięcznej
rynkowej cenie energii (RCEm) można porównać
systemy prosumenckie net-metering i net-billing.
Zmiana w kwietniu spowodowała gwałtowne załamanie rynku, który teraz powoli się odbudowuje. Głównym hamulcem był brak możliwości
oszacowania ekonomicznego inwestycji w mikroinstalację PV. Dzisiaj dysponujemy już cenami RCEm, które zostały opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dla trzech
miesięcy obejmujących czerwiec, lipiec i sierpień
2022 (dla września nie została jeszcze opublikowana wartość skorygowana). Poniższe symulacje zawierają pewne założenia. Przede wszystkim zostały wykonane dla wybranego budynku,

którego dane przedstawiono w zestawieniu poniżej. Ceny energii elektrycznej przyjęto wg taryfikatora Tauron dla obszaru wrocławskiego.
Średnią roczną cenę RCEm przyjęto jako uśrednioną wartość z miesięcy czerwiec, lipiec i sierpień obecnego roku. Należy pamiętać, że cena
RCEm jest zmienna, a kwota gromadzona na depozycie prosumenckim zależy od ilości energii
odprowadzonej do sieci i wartości RCEm na koniec danego miesiąca.

Powietrzne Pompy Ciepła

Dane budynku przyjętego do symulacji
Powierzchnia: 145 m2
Standard wykonania budynku (zapotrzebowanie): EU = 80 kWh/m2rok
Strefa klimatyczna: II strefa (Wrocław)
System ogrzewania budynku: ogrzewanie podłogowe
Temperatura pomieszczeń: 21°C
Liczba mieszkańców: 4 osoby
Zużycie ciepłej wody użytkowej: 45 litrów /(dobę
x osobę)
Temperatura ciepłej wody użytkowej: 44°C
Zapotrzebowanie całkowite energii EU = 15 644
kWh/rok (c.o.: 13 047 kWh + c.w.u.: 2597 kWh)
Dobrano model pompy ciepła: Vitocal 200-S 201.
E08. Punkt biwalentny -13°C. Sezonowa efektywność energetyczna całej instalacji (pompa ciepła
ze szczytowym źródłem ciepła): 3,9
Zapotrzebowanie na energię elektryczną: 8430 kWh
(pompa ciepła: 4030 kWh, budynek: 4400 kWh)

Ogrzewanie
Podgrzewanie
wody użytkowej
Chłodzenie
latem

Przy obliczeniach NIE uwzględniono jednorazowego dodatku dla właścicieli elektrycznych urządzeń grzewczych.
Jak wcześniej opisano, oba systemy rozliczeń powinny promować autokonsumpcję. Przy obecnej strukturze cen nie jest to jeszcze widoczne,
ale docelowo system net-billing będzie wyraźnie
wspierał takie rozwiązania.

Sprawdź, gdzie kupić pompy
ciepła Neoheat z montażem!

www.neoheat.pl
rekl ama

wystarczalności, tym mniejsza autokonsumpcja.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń można
nakreślić wykres zależności autokonsumpcji od
stopnia samowystarczalności zarówno dla budynku, jak i dla pompy ciepła.

Generalnym dystrybutorem
pomp ciepła Neoheat jest
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Symulacja 1: Samowystarczalność: 40%, Instalacja PV: 3,83 kWp
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Symulacja 2: Samowystarczalność: 60%, Instalacja PV: 5,84 kWp
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Symulacja 3: Samowystarczalność: 100%, Instalacja PV: 9,95 kWp
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Zestawiając wyniki symulacji dla różnych stopni samowystarczalności i szacowanych
wskaźników autokonsumpcji rysuje się ciekawy obraz. Przy mniejszych mikroinstalacjach PV, zbilansowanych do pokrycia około 60% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, system rozliczeń kwotowych net-billing przedstawia więcej korzyści dla użytkownika niż system rozliczeń oparty o mechanizm opustów net-metering.
Dopiero w mikroinstalacjach PV o większych mocach, zbilansowanych dla stopnia samowystarczalności powyżej 70% „stary” system rozliczania osiąga przewagę.
Z biegiem czasu, gdy publikowane będą kolejne miesięczne rynkowe ceny energii i poznamy ostateczne stawki za energię elektryczną w przyszłym roku, powyższe symulacje będzie należało powtórzyć. Z dużym prawdopodobieństwem jednak można się
spodziewać utrzymania zależności systemów rozliczeń net-metering i net-billing.

Koszty energii elektrycznej
(% w porównaniu do kosztów bez instalacji PV)

Zmiana kosztów energii elektrycznej
(łączne zużycie przez budynek i pompę ciepła)
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Stopień samowystarczalności
Net-metering

Net-billing

Wielkość instalacji PV

Pobierz Kalkulatory doborowe
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Pobierz Symulacja dla przykładowego domu 120 m2 domu z pompą ciepła
i instalacją fotowoltaiczną – porównanie systemu net-metering i net-billing
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Efektywne zarządzanie energią
– pompy ciepła i panele fotowoltaiczne
Coraz większa świadomość ochrony środowiska, jak również postawa prosumencka użytkowników
oraz powstanie wielu programów dofinansowań zaowocowało dużym zainteresowaniem fotowoltaiką.
Popularność tego sektora w naszym kraju jest coraz większa.
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Panele fotowoltaiczne a kolektory
słoneczne
Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Cechą wspólną tych urządzeń
jest to, że pobierają energię z promieni słonecznych, ale różnica między nimi jest dość wyraźna.
Panele fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania
słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Natomiast kolektory słoneczne
wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania c.w.u. i wspomagania ogrzewania.
Efektywne korzystanie z energii
słonecznej
Warto się jednak zastanowić, czy wykorzystanie wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych jest zawsze optymalne. Po określeniu rocznego bilansu energii elektrycznej, może
się okazać, że powstaje jej nadprodukcja, czyli więcej jest wytwarzane niż konsumowane.
W takim wypadku nadwyżka darmowej energii
jest „tracona”. W jaki zatem sposób, wykorzystać efektywnie darmową energię elektryczną ze słońca?
Pompy ciepła Buderus
Dobrym rozwiązaniem są pompy ciepła marki Buderus, zarówno powietrzne, jak i gruntowe, które mogą współpracować z panelami fotowoltaicznymi.
Pompy ciepła Logatherm wykorzystują do swojego działania energię elektryczną i robią to bardzo efektywnie. W porównaniu do tradycyjnego ogrzewania elektrycznego potrzebują do
funkcjonowania około 4 do 5 razy mniej energii.
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Logatherm WSW196i.2 – standardowy wariant,
który można uzupełnić o stawiany obok zasobnik
ciepłej wody użytkowej i nakładany zasobnik
buforowy (wersja BHM).

Logatherm WSW196i.2T – niezajmująca
dużo miejsca kompaktowa jednostka ze
zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej.
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Dzięki temu, nie jest potrzebna wysoka moc zainstalowanych paneli. Kiedy sterowanie pompy ciepła zostanie połączone z inwerterem instalacji fotowoltaicznej, to istnieje możliwość
wykrywania na bieżąco, czy produkcja darmowej energii elektrycznej odbywa się z promieniowania słonecznego czy pobierana jest z sieci elektrycznej.
Pompa ciepła produkuje ciepło na potrzeby
centralnego ogrzewania, wytwarza chłód do
chłodzenia oraz ogrzewa wodę użytkową. Kiedy
otrzymuje sygnał o produkcji darmowej energii
elektrycznej, może się uruchomić i wytworzyć
większą ilość ciepła, którą można zakumulować np. w buforze lub w systemie ogrzewania
podłogowego, podwyższyć temperaturę ciepłej wody w porównaniu do standardowych
ustawień lub w okresie letnim działać na cele
chłodzenia budynku. Dzięki temu, przy odpowiedniej ilości energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, pompa ciepła w 100% działa
za darmo, bez opłat za energię elektryczną.
Pompy ciepła Logatherm można połączyć zarówno z nową, jak i istniejącą instalacją fotowoltaiczną.
Korzyści dla użytkownika

Logatherm WSW186T – kompaktowa jednostka
z metalowym frontem i zintegrowanym
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Użytkownik zyskuje urządzenie, które jest bezobsługowe, komfortowe w obsłudze i nie wymaga
uzupełniania paliwa. Regulacji może dokonywać
zdalnie za pomocą aplikacji MyDevice. Pompa
ciepła Logatherm to bezpieczne źródło ciepła.
Nie zachodzi w nim żadne spalanie. Nie emituje
żadnych szkodliwych substancji do atmosfery,
nie przyczynia się do powstawania smogu czyli jest przyjazne środowisku. Aktualnie dostępne
są dofinansowania zarówno paneli fotowoltaicznych, jak i pomp ciepła, które ułatwiają inwestycję w obie technologie.

Pompy Logatherm WLW196i AR/IR wykorzystują powietrze do zapewnienia długotrwałego
komfortu w zakresie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

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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Logatherm WSW196i.2T z dodatkowym
zasobnikiem, przydatnym w przypadku
zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą
wodę użytkową.
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Pompa ciepła i kocioł kondensacyjny
– idealne połączenie dla domu modernizowanego
Szukając taniego i ekologicznego źródła ciepła do ogrzewania domu, warto
zwrócić uwagę inwestora na hybrydową pompę ciepła. Dlaczego warto?
Jakie korzyści mogą płynąć z wykorzystania hybrydowej pompy ciepła?
Co warto wiedzieć o hybrydowej pompie ciepła? To na pewno warto
wiedzieć. Problemy z dostępnością węgla i rosnące ceny innych paliw
sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne
źródła energii. Ich pokłady są niewyczerpane – w przeciwieństwie do
konwencjonalnych źródeł energii. Jednym z ekologicznych i jednocześnie
ekonomicznych rozwiązań jest użycie energii cieplnej powietrza.

Co to jest i jak działa hybrydowa
pompa ciepła?
Pompa ciepła powietrze-woda to urządzenie,
które pozwala wykorzystać energię zawartą
w powietrzu zewnętrznym m.in. do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i centralnego
ogrzewania (c.o.). Pobrana energia transportowana jest przy użyciu płynnego czynnika, a następnie zostaje przekazana wodzie, która zgromadzona jest w zbiorniku.
Pompa ciepła może działać w połączeniu z kotłem kondensacyjnym zasilanym za pomocą
Magis COMBO V2

konwencjonalnego paliwa-gazu. Połączenie tych
dwóch technologii zapewnia skuteczne ogrzewanie w każdych warunkach pogodowych, przez
cały sezon grzewczy, a jeśli współpracuje z klimakonwektorami ochłodzi również budynek latem. Zarządzający urządzeniami sterownik pompy automatycznie wybiera to źródło energii, które
w danej chwili jest bardziej efektywne. Inteligentne przełączanie w hybrydzie między pompą ciepła i kotłem kondensacyjnym gwarantuje optymalizację kosztów ogrzewania.
Hybrydowe pompy ciepła to rozwiązanie, które
jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Energia

10/2022

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

22

Dwa źródła ciepła – większe bezpieczeństwo
Kiedy mamy do czynienia z nowym domem, sprawa jest dość prosta. Taki dom jest dobrze
ocieplony, a straty ciepła są niewielkie. Efektywność pracy pompy ciepła jest wysoka i dobrze dobrana pompa z łatwością pokryje całe zapotrzebowanie na ciepło, nie tracąc przy
tym ekonomiki w rachunkach.
Problem większy jest podczas termomodernizacji. Jeśli w budynku dostępne jest przyłącze
gazowe, wybór pompy ciepła z kotłem gazowym powinien zostać rzetelnie rozważony. Hybrydowe pompy ciepła Immergas pozwolą na obniżenie kosztów ogrzewania. Pompa ciepła będzie pracować do określonej przez nas temperatury zewnętrznej, a dzięki automatyce urządzenie włączy kocioł, kiedy jego praca będzie bardziej ekonomiczna.

Victrix Hybrid

cieplna powietrza zaliczana jest do odnawialnych
źródeł energii, a jej pobieranie i przetwarzanie nie
generuje zanieczyszczeń. Z tego powodu część kosztów związanych z zakupem i montażem urządzenia może być pokryta ze środków przyznawanych
w ramach programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie może pokryć nawet 90% kosztów inwestycji.

Szukasz sprawdzonego dostawy pomp hybrydowych? Immergas oferuje urządzenia, które zapewniają tanie i skuteczne ogrzewanie. Hybrydowa pompa ciepła Magis COMBO V2 składa się
z kondensacyjnego kotła gazowego i pompy
ciepła typu split. Zewnętrzna jednostka, która zamontowana jest poza budynkiem, pobiera
energię z powietrza i przekazuje ją do jednostki wewnętrznej, która odpowiada za podgrzewanie wody. Hybrydowe pompy ciepła Immergas mogą pracować w sezonie zimowym, przy
niskiej temperaturze powietrza (nawet do -25°C).

gwarancję producenta po rejestracji urządzenia
na platformie klienta. Wymagane są wyłącznie
coroczne, płatne przeglądy.
W ofercie Immergas znaleźć można jeszcze jeden model hybrydy. Mianowicie to Victrix Hybrid, czyli kocioł z pompą ciepła typu monoblok. Victrix Hybrid to połączenie pompy ciepła
o mocy 4 kW z kotłem gazowym o mocy 24 kW.
Choć tu także występują dwie jednostki, to różnią się one budową od Magis COMBO V2. Wewnątrz budynku zamontowany jest kocioł gazowy, w przeciwieństwie do Magis COMBO V2
nie jest wyposażony w elementy pompy ciepła. Jednostka zewnętrzna to monoblok z hermetycznie zamkniętym układem chłodniczym
oraz elementami układu hydraulicznego. Dzięki temu instalacja Victrix Hybrid nie wymaga
uprawnień i certyfikatów F-gaz. Pompy Victrix
Hybrid objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Należy jedynie zarejestrować urządzenie
w portalu klienta na stronie www.immergas.pl
i wykonywać coroczne, płatne przeglądy.
IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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Immergas – niezawodne pompy ciepła
z kotłami kondensacyjnymi

W razie potrzeby sterownik uruchamia gazowy
kocioł kondensacyjny, który stanowi dopełnienie pompy ciepła. Warto zwrócić uwagę, że jednostka zewnętrzna w żaden sposób nie wpływa
negatywnie na komfort życia zarówno domowników, jak i sąsiadów, gdyż jednostka zewnętrzna
pracuje bardzo cicho. Magis COMBO V2 występują w modelach o mocy od 4 do 16 kW z kondensacyjnym kotłem gazowym o mocy 28 lub 32 kW
(dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny z możliwością
podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u.).
Funkcje Magis COMBO V2:
· ogrzewanie,
· podgrzewanie ciepłej wody,
· chłodzenie.
Instalacja ogrzewania hybrydowego oznacza
nie tylko większą wydajność i efektywność, lecz
także ekonomiczność. Przyczynia się do mniejszej emisji spalin, co korzystnie wpływa na jakość powietrza.
W przypadku hybrydowych pomp ciepła od
Immergas każdy otrzymuje bezpłatną, 5-letnią
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Jeszcze większy komfort z pompami ciepła NEOHEAT
Powietrzne pompy ciepła
Neoheat zapewnią komfortowe
ogrzewanie domu w czasie niskiej
temperatury, chłodzenie latem
oraz całoroczne podgrzewanie
wody, przy bardzo wydajnych
warunkach roboczych i bez
emisji zanieczyszczeń. Aspektem
gwarantującym maksymalny
komfort użytkownikom urządzeń
jest sterowanie Wi-Fi wraz
z dedykowaną aplikacją.
Pompa ciepła do każdej inwestycji
Kompletna oferta pomp ciepła pozwala idealnie
dopasować urządzenie zarówno do potrzeb budownictwa jednorodzinnego dla nowych inwestycji, jak i w termomodernizowanych domach,
czy budynkach użyteczności publicznej. Pompy
ciepła Neoheat doskonale sprawdzą się również
do zastosowania komercyjnego i ogrzania większych powierzchni.
Sterowanie Wi-Fi
Pompa ciepła Neoheat wyposażona została
w dedykowany panel sterujący z dotykowym
ekranem, wbudowanym w jednostkę zewnętrzną. Moduł do sterowania Wi-Fi w standardzie podnosi komfort użytkowania systemu grzewczego
z pompą ciepła. Intuicyjna obsługa, praktyczne
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Z aplikacją mobilną współpracują wszystkie pompy ciepła Neoheat monoblok oraz split.
Wyjątek stanowi basenowa pompa ciepła Neoheat POOL

grzewczych można sprawdzić parametry, osobno dla ogrzewania podłogowego i grzejników
tradycyjnych.
Bardzo cicha praca
W trosce o jeszcze większy komfort z myślą
o wysokich wymaganiach dotyczących ochrony
przed hałasem, powietrzne pompy ciepła Neoheat oferują rozwiązania spełniające rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności, stabilności
pracy przy jednoczesnej ścisłej kontroli poziomu
emisji hałasu. Pompy ciepła Neoheat pracują
nawet przy 44 dB(A). Jest to szczególnie istotne
w dzielnicach mieszkalnych o gęstej zabudowie.
Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy komponentów i najnowocześniejszych rozwiązań technolo-

gicznych, urządzenie pracuje bardzo cicho i nie
przeszkadza ani domownikom ani sąsiadom.
Energooszczędna praca
Powietrzne pompy ciepła Neoheat to komfortowy, wydajny oraz ekologiczny system grzewczy
do każdego budynku. Urządzenia wykorzystujące

www.neoheat.pl

OZE przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii inwerterowej oraz komponentów najwyższej jakości osiągają wysoki poziom energooszczędności – nawet A+++. Gwarantuje to wydajną
pracę systemu bez względu na warunki atmosferyczne. Powietrzne pompy ciepła to gwarancja taniego i wydajnego systemu grzewczego do
każdej inwestycji.

Generalny Dystr ybutor Pomp Ciepła Neoheat:
Iglotech Sp. z o.o., ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
ogrzewnictwo@iglotech.com.pl, www.iglotech.com.pl

rekl ama

harmonogramy i tryby pozwolą dostosować
pracę urządzenia do aktualnych potrzeb. Dzięki dedykowanej platformie internetowej użytkownik bądź serwisant może wygodnie zarządzać pompą ciepła Neoheat z każdego miejsca
w Polsce. Z kolei specjalna aplikacja na smartfony
pozwoli użytkownikowi końcowemu na szybką
i prostą obsługę podstawowych opcji urządzenia.
Pełny dostęp do pompy ciepła bezpośrednio
z telefonu daje użytkownikowi swobodę oraz
wiele możliwości. Najważniejsze z nich to: zdalne
włączanie lub wyłączanie pompy ciepła; sprawdzenie aktualnego trybu pracy urządzenia; monitorowanie i ustawienie temperatury ogrzewania oraz chłodzenia; monitorowanie i ustawianie
temperatury ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
W przypadku stosowania dwóch obiegów
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Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznym
czynnikiem chłodniczym R290 oraz R32
Niekorzystne zmiany klimatyczne, coraz większe
zanieczyszczenie powietrza są faktem, tak jak faktem są
również kurczące się zasoby naturalne i ich gwałtownie
rosnące ceny. W tej sytuacji konieczne stają się działania
w kierunku ograniczenia wydobycia paliw kopalnych –
na rzecz pozyskiwania energii odnawialnej. Najlepszą
odpowiedzią na te wyzwania są pompy ciepła, które aż
80% energii pozyskują z natury (powietrza, gruntu itp.).
Urządzenia te zapewniają ogrzewanie budynków w okresie
zimowym, chłodzenie latem, dostarczają ciepłą wodę
użytkową, a dodatkowo pozwalają znacząco zmniejszyć
koszty ogrzewania. Pompy ciepła mogą zapewnić najwyższą
– spośród wszystkich dostępnych źródeł ciepła – efektywność
energetyczną i tym samym najniższe koszty eksploatacyjne.
Popularność pomp ciepła NIBE gwałtownie rośnie ze
względów ekologicznych, jak też ekonomicznych, ponieważ
przy ich zakupie i instalacji można liczyć na wsparcie
finansowe w ramach rządowych programów dofinansowania.
Aby pompa ciepła mogła działać, konieczne jest
jej wyposażenie w czynnik chłodniczy, który jest
nośnikiem energii i w sposób ciągły krąży w obiegu urządzenia, podlegając zmianom stanu termodynamicznego.
Wśród czynników chłodniczych najbardziej
przyszłościowymi są czynniki naturalne, a więc

m.in. R290 (propan). Charakteryzują się one zerowym współczynnikiem ODP (Ozone Depletion Potential – wskaźnik nazywany potencjałem niszczenia warstwy ozonowej, który jest
miarą szkodliwości substancji dla warstwy ozonowej) oraz najniższymi wartościami wskaźnika GWP (Global Warming Potential – potencjał

tworzenia efektu cieplarnianego; im mniejszy
ten wskaźnik, tym substancja jest bardziej przyjazna środowisku).
Na tle wszystkich dostępnych czynników, najlepiej wypada czynnik chłodniczy R290, czyli propan, ze względu na jego minimalny wpływ na środowisko: współczynnik GWP wynosi zaledwie 3,

a ODP = 0. Ma on doskonałe właściwości termodynamiczne. Czynnik ten uznawany jest też
za bezpieczny, mimo że propan jest substancją
palną. W ciągu najbliższych lat będzie on prawdopodobnie jednym z nielicznych dopuszczonych czynników chłodniczych, który nie będzie
podlegał restrykcyjnym ograniczeniom.
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Ekologiczny R290 w pompach ciepła
NIBE S2125

NIBE S2125

NIBE AMS 20

Do szerokiej oferty produktów NIBE dołączył niedawno NIBE S2125 – najnowszy model powietrznej pompy ciepła z serii S, który w przyszłości zastąpi typoszereg F2120. Nowa pompa ciepła typu
powietrze/woda bazuje na naturalnym czynniku
chłodniczym R290, który pozwala na osiągnięcie
jeszcze lepszych parametrów pracy (A+++).
NIBE S2125 jest jednostką typu monoblok, w której
cały obieg termodynamiczny znajduje się w jednym
urządzeniu zlokalizowanym na zewnątrz budynku,
a ponadto urządzenie dostarczone jest z automatycznym separatorem gazu – zastosowanie w niej
czynnika R290 jest więc rozwiązaniem bezpiecznym.
Jedną z najważniejszych zalet R290, w porównaniu
do innych czynników chłodniczych, jest jego wysoka wydajność pod względem ilościowym (propan znajdujący się w urządzeniu jest w niewielkich
ilościach 0,8 kg), jak również pod względem efektywności. Ma on niską temperaturę wrzenia, co
w połączeniu z rozwiązaniami technicznymi w urządzeniu, sprawia że pompa ciepła NIBE S2125 może
pracować nawet przy temperaturze zewnętrznej
sięgającej aż -25°C. Urządzenia bazujące na R290
mogą mieć nawet do 20% wyższą wydajność.
I tak pompa ciepła NIBE S2125 osiąga: najwyższą efektywność COP do 5,2, podwyższeniu uległa również moc grzewcza i wydajność chłodzenia z którego użytkownicy pomp ciepła korzystają
w okresie letnim. Spośród innych urządzeń na rynku, NIBE S2125 wyróżnia również niski poziom hałasu 38 dB w odległości 2 m oraz wysoką temperaturę zasilania systemu grzewczego do 75°C, przy
minimalnym wpływie na środowisko (GWP=3).
W związku z tym, iż pompa osiąga wysokie temperatury zasilania systemu grzewczego i pracuje do -25°C, czyni ją idealną do montażu w istniejących wysokotemperaturowych instalacjach

grzewczych i wpisuje się w aktualny przewrót
energetyczny w Polsce, jakim niewątpliwie jest
transformacja energetyczna w kierunku ogrzewania budynków pompami ciepła. Inwerterowa pompa ciepła NIBE S2125 w połączeniu z najnowszym sterownikiem serii S, automatycznie
dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania
na ciepło, a jej pracą można zarządzać poprzez
smartfon czy tablet. Ta inteligentna pompa ciepła
godna jest polecenia szczególnie osobom, które
poza komfortem i postawą proekologiczną chcą
stawiać na oszczędności i możliwości, jakie daje
komunikacja urządzeń w chmurze. Przy pomocy
technologii SMART HOME – automatyczne ustawienia, zdalna obsługa np. aplikacją w smartfonie
czy wręcz głosem – możemy optymalizować pracę urządzenia, a tym samym ogrzewać lub chłodzić dom czy korygować wydajność wentylacji,
tylko wtedy gdy jest to potrzebne.
Jednostka NIBE S2125 dostępna jest w dwóch
modelach: S2125-8 i S2125-12.
NIBE AMS 20 z czynnikiem R32
Kolejnym przykładem urządzenia pracującego
na ekologicznym czynniku chłodniczym, jest
najnowszy NIBE AMS 20 – jednostka zewnętrzna
pompy ciepła NIBE SPLIT, która pracuje w połączeniu z jednostką wewnętrzną typu hydroboks
NIBE HBS 20-6 i sterownikiem NIBE SMO. Urządzenie osiąga maksymalną moc grzewczą do
8 kW i ma wbudowaną funkcję chłodzenia.
Pompy ciepła typu NIBE SPLIT to urządzenia,
w których układ chłodniczy jest rozdzielony na
dwie jednostki: zewnętrzną NIBE AMS wyposażoną
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w inwerterową sprężarkę i wewnętrzną, którą dobiera się w zależności od funkcji systemu. Jednostki te połączone są instalacją rurową wypełnioną czynnikiem chłodniczym. W przypadku
NIBE AMS 20-6 jest to już nowej generacji czynnik R32. R32 charakteryzuje się prawie 70% niższym współczynnikiem globalnego ocieplenia
(GWP) w porównaniu do R410A, wartość ODP=0.
Dzięki swoim właściwościom R32 oferuje znaczne
korzyści w zakresie efektywności energetycznej
i wymaga zastosowania mniejszej ilości czynnika.
Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia aż 58°C na zasilaniu systemu grzewczego z pracy samej sprężarki, a z dodatkowym źródłem ciepła aż do 65°C,
będąc tym samym dobrym rozwiązaniem do m.in.
termomodernizacji budynków, w których użytkownicy chcą zachować istniejący system grzejnikowy.
Dzięki wykorzystaniu w pompach ciepła NIBE
SPLIT technologii inwerterowej, moc sprężarki
dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania
budynku na ciepło, dzięki czemu urządzenia te
zapewniają wyższą niż tradycyjne pompy, efektywność pracy. Współczynnik sprawności COP
NIBE AMS 20-6 wynosi 5,42 przy A7/W35 wg EN
14511. Technologia ta zapewnia wysoką trwałość, większy komfort i mniejsze zużycie prądu,
co przekłada się na niski koszt eksploatacji.

NIBE produkuje rozwiązania grzewcze od prawie
70 lat i gwarantuje długie, bezproblemowe użytkowanie pomp ciepła. Zakup objęty jest 3-letnią
gwarancją podstawową z możliwością przedłużenia do 5 lat oraz 5-letnią gwarancją na sprężarkę.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl, www.nibe.pl
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Podwyżki cen energii
a opłacalność pomp ciepła
Czy w nadchodzącym roku pompy ciepła nadal
będą najtańszym źródłem ciepła?
A nn a Paw ł ows k a-Kawa

Następstwem szalejących cen na rynku paliw stałych jest jeszcze większe
zainteresowanie pompami ciepła – szczególnie tymi powietrznymi ze
względu na niższą cenę i łatwiejszy montaż. Urządzenia te pozostają
najtańszymi urządzeniami pod kątem eksploatacyjnym. Jednak
zapowiedziane na przyszły podwyżki cen prądu spowodowały, że wiele
osób zaczęło zastanawiać się nad opłacalnością montażu pompy ciepła.
Poznaliśmy już maksymalne stawki za prąd
dla gospodarstw domowych na 2023 rok. Możemy więc policzyć, jak będą kształtowały się
koszty ogrzewania z wykorzystaniem różnych

nośników energii. Przedstawia to zaktualizowany kalkulator przygotowany przez Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Pobierz  Roczny koszt eksploatacji pompy ciepła bez PV oraz bez dopłat do ogrzewania

Pobierz  Roczny koszt eksploatacji pompy ciepła bez PV z dopłatami do ogrzewania

Pobierz  Roczny koszt eksploatacji pompy ciepła z PV oraz bez dopłat do ogrzewania

Pobierz  Roczny koszt eksploatacji pompy z PV oraz z dopłatą do ogrzewania
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W kalkulacji uwzględniono budynek o powierzchni 150 m2 wybudowany w standardzie WT 2017.
Roczny koszt ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. wyliczono z uwzględnieniem paneli fotowoltaicznych oraz bez nich, a także
z uwzględnieniem dopłaty do kosztów ogrzewania (2022/2023).
Jak widać na wykresach, nawet w najbardziej pesymistycznym wariancie pompy ciepła pozostają jednymi z najbardziej opłacalnych urządzeń
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grzewczych. A w przypadku połączenia ich z instalacją fotowoltaiczną nie mają sobie równych
pod względem ekonomicznym.
Polskie pompy ciepła SAS VESTA
z naturalnym czynnikiem R290
Urządzenia grzewcze produkujemy od ponad 40 lat.
Strategią naszej marki jest systemowe podejście do
wyzwań oraz oczekiwań instalatorów i inwestorów,

Bogate wyposażenie standardowe pompy ciepła VESTA
Hydroblok z pompą obiegową sterowaną przez
sygnał PWM, siłownik przełączający między wodą
CWU, a CO, zawór bezpieczeństwa, przetwornik
ciśnienia do detekcji ewentualnego wycieku wody
lub wodnego roztworu glikolu na instalacji
hydraulicznej,
automatyczny
odpowietrznik,
przyłącze do naczynia przeponowego/manometru.
Cichobieżny regulowany wentylator dedykowany
dla pomp ciepła. z tzw. efektem sowich piór.
Modulowana
praca
wentylatora
zapewnia
możliwość regulacji wydajności
w okresie letnim (przygotowanie CWU).
Licznik energii elektrycznej
aktualnego współczynnika COP.

do

podglądu

Moduł soft-start zapewnia łagodne uruchamianie
sprężarki z niskimi prądami rozruchowymi, dzięki
czemu nie jest obciążana instalacja elektryczna
inwestora. CKF (czujnik kontroli faz) pozwala na
wykrycie nieodpowiedniego zasilania z sieci
elektrycznej.
System nadzoru procesu odszraniania
w połączeniu z innowacyjnym systemem
ogrzewania tacy ociekowej minimalizuje czas
i
częstotliwość
procesów
odszraniania
(minimalizacja strat energetycznych).

Chcesz zostać instalatorem naszych pomp ciepła?
Zapraszamy na szkolenie! Cyklicznie organizujemy szkolenia techniczne dla instalatorów i serwisantów naszych urządzeń.Zapisy na szkolenia pod adresem: zielonastrefa@sas.busko.pl
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zarówno w aspekcie ekologiczności i energooszczędności, jak i kompleksowości oferowanych rozwiązań. Dlatego nasza pompa ciepła sprzedawana
jest w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza
to, że użytkownik otrzymuje urządzenie w pełni
kompletne, wyposażone w podzespoły gotowe
do montażu, co przenosi się na oszczędności poprzez zakup jednego skonfigurowanego do pracy zestawu. Zarówno inwestor, jak i instalator ma
zagwarantowane nasze wsparcie techniczne na
każdym etapie inwestycji, począwszy od doboru
urządzenia, poprzez montaż i uruchomienie, kończąc na opiece gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Miernik przepływu pozwalający określać wartość
współczynnika COP oraz pozwalający przewidzieć
prawdopodobieństwo
przybrudzenia
filtrów
siatkowych
zastosowanych
na
instalacji
hydraulicznej pomiędzy pompą ciepła,
a zbiornikami buforowymi i CWU.

System ogrzewania tacy ociekowej
z minimalizacją zjawiska nawarstwiania się lodu na
tacy ociekowej.

Dodatkowy wymiennik płytowy
efektywność pompy ciepła.

poprawiający

Intuicyjny panel sterowania z funkcją regulatora
pokojowego.

Pompą ciepła można zarządzać poprzez portal
econet24.com lub aplikację mobilną do podglądu
pracy z dostępem do najważniejszych ustawień
urządzenia.

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój,
Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19,
faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Czy automatyka jest ważna
przy wyborze pompy ciepła?
Inteligentna automatyka HPmulti w pompach ciepła Termet
Pompa ciepła powietrze/woda wykorzystuje powietrze zewnętrzne do
ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Konwersja energii
następuje w trzech różnych obiegach. W obiegu czynnika dolnego źródła
darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia i transportowana do
pompy ciepła. W obiegu czynnika chłodniczego pompa ciepła przekazuje
ciepło z dolnego źródła do obiegu czynnika grzewczego. W obiegu czynnika
grzewczego ciepło jest rozprowadzane po budynku. Za wyborem pompy
ciepła do ogrzewania domu przemawia kilka czynników, jednak jednym
z ważniejszych aspektów, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest
sterowanie. Właściwa automatyka sprawia, że konfiguracja parametrów
układu grzewczego staje się niezwykle prosta.

Dedykowana do pomp ciepła Termet Heat Gold
oraz Termet Heat Platinum inteligentna automatyka HPmulti umożliwia łatwe zarządzanie pracą pompy ciepła w zależności od aktualnych
potrzeb użytkownika. Panel z dotykowym, kolorowym ekranem, umożliwia prostą obsługę oraz
szybką zmianę ustawień poprzez naciśnięcie wybranego symbolu. Nowoczesny design sprawia,
że urządzenie idealnie komponuje się z dowolnym wnętrzem.

Zalety regulatora HPmulti:
• sterowanie pracą 3 obiegów grzewczych (1 obieg
bezpośredni – grzejnikowy, 2 obiegi z zaworem
mieszającym),
• sterowanie pracą obiegu ciepłej wody użytkowej oraz pompą cyrkulacyjną,
• tworzenie harmonogramów czasowych osobno dla pompy ciepła jako źródła ciepła, obiegów
grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
• czytelne i łatwe w obsłudze menu,

• współpraca z dodatkowymi urządzeniami, np.
dedykowanym termostatem pokojowym,
• czytelny przekaz informacji o stanie układu
grzewczego,
• sterownik pompy z funkcją SmartGrid umożliwia inteligentne zarządzanie współpracą pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi,
• współpraca z dodatkowym źródłem ciepła,
• możliwość regulacji pracy instalacji w zależności
od temperatury zewnętrznej (funkcja pogodowa)

• kontrola rodzicielska (umożliwia zablokowanie
ekranu dotykowego przed dziećmi)
Dzięki modułowi internetowemu ecoNET możliwe jest zdalne zarządzanie on-line pompą ciepła przez serwis www.econet24.com.
Za pomocą komputera, tabletu lub telefonu użytkownik ma możliwość nie tylko zdalnego monitorowania pracy, ale również modyfikacji parametrów.

10/2022

Mobilne zarządzanie pracą urządzenia przez
smartfon lub tablet możliwe jest za pomocą wygodnej aplikacji ecoNET dostępnej na systemy
Android i iOS (ecoNET.apk, ecoNET.app).
Aplikacja umożliwia:
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• podgląd podstawowych parametrów pracy,
• możliwość modyfikacji wartości wybranych parametrów,
• podgląd i edycję harmonogramów czasowych,
• odczyt listy alarmów.
Coraz popularniejszym rozwiązaniem stają się
instalacje hybrydowe łączące dwa źródła ciepła
np. kondensacyjny kocioł gazowy i pompę ciepła, które pracują we wspólnym systemie grzewczym. HPmulti umożliwia współpracę pompy ciepła Termet Heat z dodatkowym źródłem ciepła
takim, jak kondensacyjny kocioł gazowy. Taka
współpraca jest bardzo korzystna z punktu widzenia zarówno instalacji grzewczej, jak i portfela
użytkownika. Kocioł zapewnia ciepło w największe mrozy, czyli w czasie największego zapotrzebowania, a pompa ciepła – przez pozostałą część
okresu grzewczego.
Warto podkreślić, że regulator HPmulti, panel dotykowy oraz moduł ecoNET300 znajdują na wyposażeniu pompy ciepła Termet Heat Gold oraz
Termet Heat Platinum.

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

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Infolinia 74 85 60 801
serwis@termet.com.pl
doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl

rekl ama

Najważniejsze zalety modułu ecoNET to:
• współpraca z serwerem zewnętrznym www.econet24.com, dzięki czemu możliwy jest dostęp do
regulatora przez Internet,
• obsługa sieci bezprzewodowych Wi-Fi,
• możliwość podglądu bieżących parametrów
pracy regulatora w czytelnych i przejrzystych
„kafelkach”,
• wizualizacja za pomocą czytelnego schematu
hydraulicznego stanu pracy instalacji hydraulicznej,
• możliwość podglądu i edycji większości parametrów urządzenia,
• rejestracja kluczowych parametrów pracy regulatora i stanów alarmowych,
• możliwość powiadamiania e-mailem o wystąpieniu stanu alarmowego regulatora.
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CHAmpion w ofercie WOLF
Pompa ciepła powietrze/woda WOLF CHA
Najwyższa wydajność i niezawodność
urządzenia, komfort i ekonomiczność
użytkowania oraz troska o środowisko naturalne
to recepta na mistrzowską pompę ciepła.
Gdy dodamy do tego prostotę montażu, intuicyjną
obsługę i unikatowy design otrzymujemy
prawdziwego CHAmpiona – monoblokową
powietrzną pompę ciepła WOLF CHA.
Pompa ciepła dopasowana do Ciebie
Zastosowanie technologii inwerterowej zapewnia najwyższą wydajność ogrzewania i chłodzenia. Dzięki temu rozwiązaniu CHA-Monoblock
oferuje zarówno komfortowe ciepło w zimie,
jak i przyjemny chłód w lecie. Pompa jest zoptymalizowana pod kątem szerokiego zakresu modulacji. Można dzięki temu dostosować jej parametry do bardzo konkretnych potrzeb i warunków
w danym budynku. Ważnym aspektem jest też
opcja wyboru tylnego bądź dolnego podłączenia hydraulicznego w zależności od warunków
montażowych.
Parametrami działania urządzenia można sterować przez smartfon dzięki dostępnemu dodatkowo modułowi WOLF Link Home. Użytkownik
może więc w dowolnym momencie i z dowolnego
miejsca na świecie monitorować swoje urządzenie i nim sterować. Potrzebuje jedynie smartfona lub laptopa z dostępem do Internetu i aplikacji Smartset.
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CHC-MONOBLOCK/200
CHC-MONOBLOCK/300
2 JEDNOSTKI MOCY

które doskonale wtapia się w otoczenie, jednocześnie stanowiąc niepowtarzalny akcent wzorniczy każdego domu.

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY
W 2 WIELKOŚCIACH

Ekologia i nowoczesność

+

CHA-10

180 LITRÓW
LUB
280 LITRÓW

Z BUFOREM
LUB BEZ BUFORA

ZAWSZE W KOMPLECIE

BUFOR O POJ. 35 L
(JAKO SZEREGOWY ZASOBNIK
BUFOROWY, W ZESTAWIE
Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 180 L)

BUFOR O POJ. 50 L

+

(JAKO SZEREGOWY ZASOBNIK
BUFOROWY, W ZESTAWIE
Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 280 L)

MODUŁ OBSŁUGOWY
BM-2

NACZYNIE WZBIORCZE
O POJ. 24L

CENNIK TECHNIKA GRZEWCZA 2021

05.189

Centrala grzewcza z pompa ciepła powietrze/woda CHC-Monoblock w 10 wariantach

Technologia WOLF pozwala też na zintegrowanie wszystkich urządzeń WOLF w jeden system
i zamienienie smartfona w domowe centrum sterowania klimatem.
Cicha praca i wyjątkowy design
CHA-Monoblock to bardzo przemyślany projekt
zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Inżynierowie
WOLF opracowali zupełnie nowe łopatki wentylatora, o budowie inspirowanej kształtem skrzydeł sowy.

Pompa ciepła to bardzo przyjazne dla środowiska
rozwiązanie, a technologia jest znacznie czystsza
i wygodniejsza w eksploatacji. Firma WOLF poszła
o krok dalej i zastosowała w swojej nowej pompie ciepła środek chłodniczy R290 (propan), który charakteryzuje się jeszcze wyższym poziomem
przyjazności dla środowiska. W porównaniu do
innych czynników chłodniczych (R134a, R407C,
R410A), jego wpływ na efekt cieplarniany jest nawet kilkaset razy mniejszy. Dzięki temu CHA-Monoblock to prawdziwie ekologiczne źródło ciepła.

POMPY
CIEPŁA

CHA-07

W połączeniu z izolacją z pianki polipropylenowej
sprawia to, że urządzenie jest wyjątkowo ciche.
Poziom emisji dźwięku na poziomie < 35 dB(A)
oznacza, że pompa CHA-Monoblock jest cichsza od szumu deszczu.
Urządzenia tego typu powinny być jednak nie
tylko wydajne i funkcjonalne, ale także przyjemne dla oka. Uznany projektant luksusowych
jachtów – Espen Øino, stworzył prostą, lecz
unikalną bryłę CHA-Monoblock specjalnie dla
WOLF. Jego celem było opracowanie urządzenia,

Jakość „Made in Germany”
Najwyższa, niemiecka jakość wykonania WOLF
gwarantuje długą i stabilną pracę urządzenia.
Kompaktowe wymiary ułatwiają przenoszenie
i montaż. Obudowa pompy została wykonana z najwyższej jakości materiałów, odpornych
na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV. Pozwala to na bezproblemowe działanie CHA-Monoblock nawet przy silnych
opadach śniegu. Pomaga w tym również grzałka
elektryczna o mocy 9 kW jako dodatkowe źródło
ciepła. Kupując CHA-Monoblock, inwestor otrzymuje w pełni wyposażone, gotowe do szybkiego
montażu urządzenie.
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Centrale grzewcze
Centrale grzewcze CHC-Monoblock to rozwiązanie składające się z powietrznej monoblokowej
pompy CHA w wersjach mocy 7 i 10 kW, zasobnika ciepłej wody w wielkości 180 lub 280 litrów,
opcjonalnego bufora o pojemności 35 lub 50 litrów oraz standardowo dodawanych do każdego urządzenia – naczynia wzbiorczego o pojemności 24 litrów i modułu obsługowego BM-2.
Jest to kompletny i bezobsługowy pakiet dedykowany dla domów jednorodzinnych. Modułowa
oraz wstępnie zmontowana konstrukcja znacznie usprawnia i przyspiesza czas instalacji systemu. Dodatkowo fakt, że wszystkie elementy
pochodzą od jednego producenta oraz są częścią wcześniej przygotowanego układu, znacznie
minimalizuje szanse popełnienia jakiegokolwiek
błędu przez instalatora. Skoordynowany i przemyślany system zapewnia także większą wydajność i niezawodność.
Optymalne z fotowoltaiką
Dostępny dodatkowo moduł EEBus umożliwia
łatwą integrację pompy z inteligentnymi systemami zarządzania energią w domu.
Włączenie do systemu grzewczego pompy ciepła i fotowoltaiki to bardzo ekologiczne rozwiązanie, dające możliwość optymalizacji zużycia
energii i zwiększenia wykorzystania systemów
fotowoltaicznych wspomagających działanie
pompy ciepła.

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf.eu
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Jak działa gruntowa pompa ciepła i czym różni się
od innych tego typu urządzeń?
Gruntowa pompa ciepła jest urządzeniem, dzięki któremu można
ogrzać budynek o właściwie każdych gabarytach. Jest to ekologiczne
rozwiązanie, które pozwala na wytworzenie energii cieplnej za pomocą
wód gruntowych. Wykorzystanie systemu grzewczego, który opiera się
na pompie ciepła gruntowej przyczynia się więc nie tylko do osiągnięcia
idealnego komfortu cieplnego w domu, ale też do dbania o środowisko.

Gruntowe pompy ciepła do poprawnej pracy
wymagają dolnego źródła, czyli odwiertów,
z których pobierana jest energia. Liczba odwiertów uzależniona jest wymaganej mocy.
Najczęściej są to odwierty do głębokości 100
metrów. Niekiedy są one mylone z odwiertami stosowanymi przy poborze energii z głęboko położnych warstw wodonośnych z gorącą wodą. W tym artykule wyjaśnimy różnice
pomiędzy źródłami termalnymi a odwiertami niskotemperaturowymi, wykonywanymi
dla pomp ciepła w domu jednorodzinnym.

Gruntowa pompa ciepła
– zasady działania
Wszystko co nas otacza, ma określoną temperaturę, czyli określoną ilość energii, którą można
zwiększać, ogrzewając lub zmniejszać, schładzając. Podobnie jest z gruntem, z którym współpracują gruntowe pompy ciepła. Średnia temperatura

gruntu mierzona poniżej 10 metrów stabilizuje się i wynosi około 10°C. Wykonując odwierty
w głąb gruntu tworzy się układ przewodów,
w których płynie solanka, czyli niezamarzająca
ciecz, której temperatura jest niższa niż temperatura gruntu. Temperatura solanki, która przepływa przez odwierty może wynosić nawet 0°C.
Dzięki tej różnicy temperatury możliwy jest pobór ciepła z gruntu. Następnie solanka, która pobrała energię z gruntu, trafia do pompy ciepła,
gdzie przekazuje energię do czynnika chłodniczego, a ten dzięki sprężarce zwiększa swoje ciśnienie i temperaturę. Nastepnie ogrzewa wodę
w instalacji i ta trafia do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Po przekazaniu energii czynnik chłodniczy rozpręża i schładza się. Równocześnie schłodzona solanka trafia do odwiertu,
skąd ponownie pobierze energię.
Oczywiście energia gruntu nie jest nieskończona, dlatego wielkość odwiertu zależy od tego,
jak dużego ciepła potrzeba, jak długo jest wykorzystywane i jakie zdolności regeneracyjne
ma grunt.

flexoTHERM – jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

10/2022
Wykonywanie odwiertów
Głębsze odwierty charakteryzują się bardziej stabilną temperaturą, dlatego lepszym rozwiązaniem jest wykonanie dwóch odwiertów po 100
metrów niż czterech po 50 metrów. Pierwszym
pytaniem, które przychodzi na myśl jest, dlaczego więc nie wykonujemy jednego odwiertu o głębokości 200 metrów? Wynika to z przepisów prawa geologicznego i górniczego. Odwierty do 100
metrów wymagają projektu robót geologicznych,
natomiast głębsze odwierty wymagają wykonania
i zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego.
Odwierty do 100 metrów głębokości nie wymagają natomiast w ogóle pozwolenia na budowę.
Odwierty wykonywane w ciepłowniach geotermalnych mają głębokości przekraczające nawet
5000 metrów. Różnica jest taka, że przez odwierty
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pobierana jest woda o temperaturze przekraczającej 100°C. W procesach tych energia jest przekazywana bezpośrednio do sieci, bez sprężania
czynnika chłodniczego, z pominięciem sprężarki
napędzanej prądem elektrycznym. W Polsce największe źródła takiej energii wykorzystywane są na
Podhalu. Jak można zauważyć, głębokości odwiertów są zdecydowanie różne, również temperatury
są inne, dlatego nie należy mylić tych technologii.
Pompy ciepła gruntowe mogą też czerpać energię z kolektora poziomego, ułożonego na małej
głębokości. Różnica jest taka, że wielkość tego
kolektora będzie większa, ponieważ wahania
temperatury gruntu na małych głębokościach
są większe. Budynki jednorodzinne ogrzewane są również przez powietrzne pompy ciepła,
które zamiast odwiertów mają parownik lamelowo-rurowy. Różnica temperatury powietrza

w skali roku jest zdecydowanie większa niż w gruncie, a więc sprawność tych pomp jest zróżnicowana. Przewagą pompy gruntowej jest więc stabilne dolne źródło o jednakowej temperaturze
przez cały rok.
Gdzie sprawdzi się montaż
gruntowej pc?
Dzięki stabilnemu źródłu ciepła, pompa ciepła
gruntowa sprawdzi się zarówno w małych, jak
i dużych budynkach. Firma Vaillant oferuje pompy ciepła flexoTHERM o mocach od 5 do 19 kW
oraz geoTHERM o mocy do 78 kW, które można
kaskadować. Tak duży zakres umożliwia dobry
dobór pompy do nowego domu o powierzchni
100 m2 oraz do bloków składających się z kilkudziesięciu mieszkań.
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Zgodnie z informacjami o dolnym źródle, jedynym
ograniczeniem jest więc miejsce, w którym wykonane będą odwierty. W domach jednorodzinnych wystarczy ogród, w którym wykonane będą
dwa lub trzy odwierty, jednak przy dużych inwestycjach wymaga się znacznie więcej odwiertów.
Gruntowe pompy ciepła zapewniają nie tylko
ogrzewanie, ale również są sposobem na przygotowanie ciepłej wody. Ciepła woda może być
przygotowywana przez cały rok, a pompy mogą
stanowić jedyne źródło ciepła. Dodatkowo istnieje możliwość montażu wymiennika chłodzenia pasywnego, dzięki czemu pompa ma możliwość chłodzenia domu latem. Funkcja ta ma
dodatkową zaletę, jaką jest regeneracja dolnego źródła. Ciepło, które dostało się do naszego
domu poprzez zyski słoneczne jest odbierane
i trafia do gruntu, zwiększając jego temperaturę.

Pompy ciepła – pełna gama urządzeń

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

rekl ama

Montaż pomp ciepła jest wspierany
przez program Czyste Powietrze, dzięki czemu można uzyskać na nie dofinansowanie. Warto podkreślić, że wszystkie
pompy ciepła marki Vaillant spełniają
wymagania projektu Czyste Powietrze.
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Współpraca powietrznych pomp ciepła Viessmann
z instalacją fotowoltaiczną w net-billingu
Ka rol Go ł o ś

Na rynku urządzeń grzewczych
w Polsce zaobserwować można
dynamiczny przyrost sprzedaży
pomp ciepła typu powietrzewoda zarówno w wersji split, jak
i monoblok. Zgodnie z raportem
Stowarzyszenia Producentów
i Importerów Urządzeń
Grzewczych (SPIUG: Raport rynek
urządzeń grzewczych w Polsce
2021) w 2018 roku wprowadzono
na rynek 10 630 pomp ciepła
powietrze-woda, z kolei w roku
2021 wprowadzono ich 79 300.
Z drugiej strony ogromną
popularnością przez ostatnie
lata cieszyły się mikroinstalacje
fotowoltaiczne.

Liczniki energii zwiększające
autokonsumpcję w pompach ciepła
(od góry: licznik Mod-Bus,
licznik Can-Bus)

Przyrost mocy całkowitej od 2020 do 2021 wyniósł około 3 GW, natomiast od 2021 do pierwszego kwartału 2022 wyniósł już zaledwie niecały
1 GW. Pojawia się zatem pytanie – co jest przyczyną? Odpowiedź jest prosta – zmiana systemu rozliczeń na net-billing. Przypomnijmy krótko, jaka jest
różnica między poprzednim i aktualnym rozlicza-

niem prosumentów. Dawniej obowiązujący net-metering polegał na przesyłaniu nadwyżek energii do sieci energetycznej i odbieraniu ich w ciągu
12 miesięcy ze współczynnikiem 0,7 lub 0,8. Aktualnie net-billing polega na zakupie i sprzedaży energii elektrycznej. Nadwyżki są sprzedawane po miesięcznej cenie rynkowej, a docelowo godzinowej.

Czy warto więc wyposażyć budynek
z instalacją fotowoltaiczną w pompę ciepła w dzisiejszych czasach lub odwrotnie – budynek ogrzewany pompą ciepła
mikroinstalację? Odpowiedź brzmi: Tak.
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buforowego lub ciepłej wody użytkowej do wyższej
wartości wymaganej. Pompy ciepła wyposażone
w funkcję chłodzenia, latem przy występujących
nadwyżkach mogą realizować darmowe chłodzenie budynku przez instalacje płaszczyznowe.
W ofercie firmy Viessmann, pojawiają się dwa
typy liczników energii, które komunikują się
z automatyką pomp ciepła opartych o regulator
tekstowo-graficzny Vitotronic 200 WO1C po szynie Mod-Bus oraz automatyką pomp opartych
o platformę One Base z dotykowym wyświetlaczem, które komunikują się z licznikiem po szynie Can-Bus.
Jak zwiększyć w prosty sposób
autokonsumpcję?

Schemat podłączenia licznika energii Mod-Bus w układzie pozwalającym na współpracę instalacji
PV oraz pompy ciepła

Schemat okablowania licznika energii Mod-Bus pomiędzy
pompą ciepła i inwerterem. Ozn. A – 3-fazowa pompa
ciepła Vitocal, B – odbiorniki domowe, C – licznik energii,
D – inwerter, E – moduły fotowoltaiczne

Zacznijmy od tego, że w przypadku współpracy
PV z PC należy maksymalnie zwiększyć wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej na potrzeby pompy ciepła. Zakładając zużycie prądu na
poziomie 5000 kWh na potrzeby pompy ciepła
i standardową autokonsumpcję na poziomie
20-30% wynik nie jest zadowalający.
Można jednak wyposażyć taki układ w licznik
energii pozwalający na dodatkowy wygrzew wody
grzewczej lub użytkowej do wyższej wartości
w momencie pojawienia się nadwyżki z mikroinstalacji, tak abyśmy wysłali do sieci jak najmniej
energii elektrycznej z nadprodukcji mikroinstalacji. Jeżeli odpowiednio zakodujemy urządzenie,
w razie nadwyżki prądu zamiast wysyłać go do
sieci energetycznej, automatyka otrzyma sygnał
wywołujący podniesienie temperatury zasobnika

Obok zamieszczono analizę przykładu połączenia pomp ciepła Vitocal z regulatorem Vitotronic 200 WO1C wraz z instalacją fotowoltaiczną
poprzez licznik energii Mod-Bus.
Licznik energii wymaga podłączenia komunikacyjnego Mod-BUS w dedykowane zaciski na płycie głównej pompy ciepła, a także podłączenia
przewodów fazowych L1, L2 oraz L3 w przypadku licznika trójfazowego. Licznik wyposażony
jest w złącza L1, L2 oraz L3 w obu kierunkach, po
dwa wejścia na każdą fazę. Przewody elektryczne łączymy na odcinku od wyłącznika różnicowo-prądowego z pompy ciepła w wejściach od
licznika, natomiast przewody na odcinku od falownika po stronie AC (za obwodami domowych
urządzeń elektrycznych) w wejściach do licznika,
zgodnie ze schematem.
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Idea jest następująca – energię elektryczną produkowaną przez moduły fotowoltaiczne kieruje się w pierwszej kolejności na obwody domowe, a dopiero nadwyżka, której domownicy nie
są w stanie na bieżąco wykorzystać, kierowana
jest na licznik. Przy pierwszym uruchomieniu,
serwisant koduje, od jakiej mocy elektrycznej
(nadprodukcja) pojawiającej się na liczniku załączyć pompę ciepła. W tym momencie pojawiają się następujące funkcje zależne od wstępnego kodowania:
• podniesienie temperatury zasobnika buforowego do 2. wartości wymaganej,
• podniesienie temperatury c.w.u. do 2. wartości wymaganej,
• podniesienie temperatury wymaganej w pomieszczeniu.
Oczywiście, jak dobrze wiemy, największe nadwyżki energii elektrycznej pojawiają się latem.
Automatyka Vitotronic 200 WO1C, jak i platforma One Base pozwala również na wykorzystanie
nadwyżek na cele chłodzenia pomieszczeń przez
instalacje płaszczyznowe w okresach letnich.

Połączenie pompy ciepła z mikroinstalacją fotowoltaiczną, niezależnie od
producenta jest możliwe dla niemalże
wszystkich pomp ciepła w ofercie firmy Viessmann, również dotyczy to nowych pomp na platformie One Base
z dotykowym wyświetlaczem i licznikiem energii Can-Bus.

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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SUPER AQUA Split – poznaj
nową pompę ciepła Haier
Pompa ciepła typu split to praktyczne rozwiązanie o wielu możliwościach
rozmieszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. To gwarancja
wydajnego ogrzewania, idąca w parze z ciekawym designem użytkowym
i kompaktowymi wymiarami. Poznaj nową pompę ciepła od Haier.
Wydajna i energooszczędna
Pompy ciepła SUPER AQUA Split osiągają najwyższą klasę sezonowej efektywności energetycznej: A+++ dla temperatury wody na wylocie

35oC, natomiast dla 55oC to A++. Pompy ciepła
działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o znacznie niższym wskaźniku GWP,
w porównaniu np. do czynnika R410A. Pompa

ciepła jest przyjazną dla środowiska alternatywą
dla konwencjonalnych form ogrzewania.
Wysoka temperatura wody na wylocie
Pompy ciepła SUPER AQUA Split gwarantują wysoką temperaturę wody na wylocie, nawet 60oC
przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -14oC.
Dodatkowo urządzenia są dostosowane do konfiguracji z grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym. Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury
osobno na każdy obieg. Sprzyja to energooszczędnej pracy pompy ciepła. Natomiast szeroki zakres temperatury na wylocie (od 5 do 55oC)
umożliwia szerokie ustawienia temperatury wody
użytkowej oraz ogrzewania. Maksymalna temperatura 55oC wody na wylocie jest możliwa do
osiągnięcia nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -20oC.
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Gwarancja wydajnego ogrzewania
Pompa ciepła SUPER AQUA Split wyposażona
została w zapasową grzałkę rezerwową. To rozwiązanie praktyczne w regionach o zimnym klimacie i wysokiej wilgotności powietrza. Dzięki wydajnej pracy podczas nawet srogiej zimy (nawet
w -25oC) zagwarantowane jest skuteczne ogrzewanie każdego budynku. Dodatkowo dzięki grzałce rezerwowej możliwe jest korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania c.w.u. W momencie
aktywacji funkcji grzałka rezerwowa zostanie automatycznie włączona , by jak najszybciej osiągnąć wymaganą temperaturę wody, bez względu na temperaturę otoczenia.
Sterowanie pogodowe
Pompa ciepła SUPER AQUA Split została wyposażona w funkcję sterowania pogodowego bazującego
na krzywych grzewczych. Dzięki temu temperatura

10/2022
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Zmiany w dyrektywie EPDB
– apel PORT PC do Minister Klimatu i Środowiska

19 października br. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
(PORT PC) wystosowała apel do minister klimatu i środowiska Anny
Moskwy, w którym zwraca uwagę na konieczność przyjęcia ambitnych
założeń wpisanych w zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków (EPDB). Już 25 października br., na najbliższym
posiedzeniu Rady ds. Energii, odbędzie się bowiem głosowanie
nad Podejściem Ogólnym w sprawie wniosku dotyczącego zmian
w dyrektywie. PORT PC wskazuje, że efektem nowelizacji dyrektywy
powinno być „wprowadzenie” polskich budynków na właściwą drogę
do osiągnięcia zasadniczego celu Porozumienia Paryskiego, jakim jest
ograniczenie wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 1,5°C.

wody ustawiana jest automatycznie w oparciu
o aktualną temperaturę zewnętrzną. To praktyczne rozwiązanie gwarantujące w pełni zautomatyzowaną pracę pompy ciepła.
Łatwa kontrola
Pompy ciepła Haier charakteryzują się ciekawym
designem. Jednostka wewnętrzna o kompaktowych wymiarach, z wbudowanym sterownikiem
pozwala na szybki dostęp do podstawowych
parametrów urządzenia. Gwarantuje to szybką
i prostą obsługę systemu grzewczego zarówno
przez użytkownika końcowego, jak i serwisanta.

Dodatkowo pompa ciepła SUPER AQUA umożliwia konfigurację z systemem centralnego sterowania typu BMS MODBUS.

Generalny Dystr ybutor Haier AC w Polsce
Refsystem Sp. z o. o.
u. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
www.haier-ac.pl, haier@haier-ac.pl
rekl ama

Potencjał oszczędności energetycznych
w sektorze budynków
Budynki i ich charakterystyka energetyczna coraz częściej stają się głównym tematem debat
związanych z trwającym kryzysem energetycznym, wyraźnie wzmocnionym przez wojnę w Ukrainie. Sektor budynków od lat jest przecież jednym
z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki, nie tylko w Polsce. Zwiększanie oszczędności energii w budownictwie oraz jednoczesne
przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii mają więc dziś kluczowe znaczenie. Aby osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne i skutecznie
przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, trzeba
zwiększyć cele energetyczne do 2030 r. oraz wycofać paliwa kopalne, w tym gaz ziemny, do 2040 r.
PORT PC, w swoim apelu do minister klimatu
i środowiska, wskazuje na pilną potrzebę przyjęcia w polskiej polityce dotyczącej sektora

budynków kilku zasadniczych celów. Dzięki temu
polityka ta będzie uwzględniać zarówno krótko-, jak i średnio- oraz długoterminowe priorytety energetyczne i klimatyczne Unii Europejskiej.
Szczególnie w odniesieniu do budynków należy obecnie przyjąć w Polsce odważne i przyszłościowe rozwiązania, ponieważ przez brak
działań w tym sektorze straciliśmy aż cztery
lata potencjalnego postępu w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej!
PORT PC apeluje o:
■ Przyjęcie ambitnych, minimalnych norm charakterystyki energetycznej (MEPS).
W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała tzw. MEPS, czyli instrument regulacyjny, który
pozwoli do roku 2030/2033 przekształcić budynki

P O R A D N I K

INWESTORA
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■ Przyspieszone uwolnienie polskich budynków od emisji dwutlenku węgla.
W opinii PORT PC, należy jak najszybciej (do 2025 r.)
wdrożyć surowe standardy bezemisyjnych budynków ZEB (ZEB ‒ o zerowej emisji), zarówno
dla nowych, jak i istniejących budynków. Wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia obiektu mają zasadnicze znaczenie w tym obszarze,

ponieważ zmuszają do myślenia o śladzie węglowym w kategoriach cyklu życia w sektorze budowlanym. Bardzo niskie zapotrzebowanie na
energię w budynkach ZEB oznacza szybsze włączenie energii odnawialnej do ich koszyka energetycznego.
Aby wesprzeć tę zmianę, priorytet w przyznawaniu pieniędzy publicznych powinna zyskać czysta energia/technologia. Jednocześnie, zgodnie
z „Planem oszczędzania energii” REPowerEU,
dotacje na technologie grzewcze wykorzystujące zasadniczo paliwa kopalne muszą się skończyć do 2025 r.

Sposób na

INFLACJĘ

SIĘGNIJ
PO
DOTACJĘ

■ Maksymalne wykorzystanie potencjału energii słonecznej w budynkach.
Dzięki instalacjom słonecznym na dachach budynków istotnie wzmocni się pozycja konsumentów. Będzie to również znaczące wsparcie dla bilansowania polskiego systemu energetycznego.
Rewolucja słoneczna na dachach budynków, wymuszona przez silny mandat UE w zakresie energii słonecznej, musi rozpocząć się od nowych
budynków, zaraz po wejściu w życie dyrektywy
EPDB. Nowe budownictwo powinno być liderem, ale trzeba też korzystać z punktów zwrotnych w okresie eksploatacji istniejących budynków (tj. remont kapitalny, renowacja dachu), aby
zwiększyć wykorzystanie instalacji słonecznych.

Wybierz pompy ciepła NIBE
i skorzystaj z doﬁnansowania zakupu.

Sprawdź na www.nibe.pl/wiedza/dotacje
z jakich rządowych programów wsparcia
inwestycji w pompy ciepła oraz inne działania
termomodernizacyjne możesz skorzystać.
Skontaktuj się z nami, a Doradcy NIBE
przygotują profesjonalną ofertę doboru
pomp ciepła – dostosowaną
do Twoich potrzeb!

Jak podkreśla PORT PC, wskazane działania nie
tylko pozwolą szybciej i skuteczniej zmniejszyć
uzależnienie od gazów kopalnych, ale również
przyniosą ogromne korzyści społeczeństwu ‒
w postaci tworzenia dodatkowego produktu
krajowego brutto, wzrostu zatrudnienia, zapewnienia zdrowych przestrzeni wewnątrz
budynków, przy jednoczesnym zwiększeniu
bezpieczeństwa energetycznego.
Źródło: PORT PC

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NIBE.PL

NIBE - BIAWAR Sp. z o.o.
rekl ama

o najniższych klasach charakterystyki energetycznej (F i G) w budynki klasy energetycznej E.
Instrument ten ma kluczowe znaczenie dla istotnej poprawy obecnych, niskich standardów związanych z renowacją istniejących budynków. Jak
oceniono, pozwala on zmniejszyć zapotrzebowanie UE na gaz ziemny o 9%, jednocześnie prowadząc do pełnej dekarbonizacji zasobów budowlanych w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Zdaniem PORT PC, w polskiej polityce dotyczącej sektora budynków należy przyjąć ambitne
ram MEPS, co oznacza:
· przekształcenie budynków o niskich klasach
charakterystyki energetycznej w budynki klasy
energetycznej C do 2030 r. (lub 2033 r. w przypadku budynków mieszkalnych);
· udzielanie wsparcia renowacji – przez stworzenie jasnych i perspektywicznych ścieżek dla
budynków (określonych w krajowych planach
renowacji budynków), w które będzie wpisany
w odpowiednim czasie cały łańcuch wartości renowacji energetycznej;
· skoncentrowanie się na sektorze mieszkaniowym, zwłaszcza na budynkach o najgorszych
parametrach, w celu rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego;
· zapewnienie, że renowacjom będzie towarzyszyć odpowiednie wsparcie finansowe, pomoc
techniczna i zabezpieczenia społeczne, aby zapewnić uczciwą i sprawiedliwą transformację.

Al. Jana Pawła II 57
15-703 Białystok

Tel. 85 662 84 82, 85 662 84 84
e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl
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Separatory zanieczyszczeń
OTTONE przez duże S
Ł uk as z Bie rn ack i

Dzisiejszy rynek urządzeń
grzewczych praktycznie
wymusza na instalatorach
montowanie separatorów
zanieczyszczeń. Już w większości
warunków gwarancji na kotły
gazowe jest zapis o konieczności
stosowania tego typu urządzeń.
Z kolei w przypadku coraz
bardziej powszechnych pomp
ciepła separator zanieczyszczeń
jest wręcz konieczny ze względu
na specyfikę i charakter pracy
takich instalacji.

Firma Ottone już od kilku lat posiada w swojej
ofercie separatory zanieczyszczeń. Ze względu
na ich przeznaczenie i parametry rozróżniamy
kilka ich typów. Niedawno do tej rodziny dołączyły trzy kolejne modele.
Compakt Super Plus
Separator ten dedykowany jest do wiszących kotłów gazowych małej mocy do 30 kW. Jego budowa umożliwia montaż bezpośrednio pod kotłem gazowym, co ułatwia późniejszy serwis i ma
duży wpływ na estetykę całej instalacji. Separator tego typu ma figurę kątową i wyposażony
jest w zawór spustowy, przez który dokonuje się
okresowego usuwania nieczystości zgromadzonych wewnątrz. Dzięki magnesom samarowo-kobaltowym o mocy 2x10 000 Gaussów z instalacji
wyłapywane są bardzo drobne zanieczyszczenia
ferromagnetyczne, a dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów oraz wbudowanemu filtrowi
ze stali nierdzewnej o filtracji 800 µm usuwane
są z czynnika grzewczego pozostałe nieczystości. Łącznie z magnesem i wszystkimi wkładami
wewnątrz, separator kątowy Ottone oferuje sześciostopniowy system filtracji. Aby serwis i konserwacja przebiegały sprawnie i bezproblemowo separator wyposażono dodatkowo w zawór
kulowy na wejściu i zawór zwrotny na wyjściu.

Separator zanieczyszczeń Ottone
Super Compakt Plus

Compakt Magnum w dwóch wersjach
Drugim rodzajem separatorów są urządzenia
znacznie większe, różniące się budową i parametrami. Są to separatory Ottone serii Compakt
Magnum występujące w dwóch wersjach.
Pierwszy z nich, kątowy wyposażony jest w przyłącza GW 5/4″ i maksymalny przepływ aż 12 m3/h.
Jak każdy separator zanieczyszczeń ma zawór

Separator zanieczyszczeń Ottone
Compakt kątowy
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Tak Polska i Europa przechodzi
w tryb efektywności energetycznej

spustowy i w przeciwieństwie do mniejszych
modeli wyposażony jest w potrójny magnes samarowo-kobaltowy 3x10 000 Gaussów. Wbudowany filtr ze stali nierdzewnej 800 µm oraz kilkuwarstwowe wkłady filtracyjne tworzą razem
z magnesami aż ośmiostopniowy system filtracji. Bardzo duży przepływ oraz kątowe przyłącza sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do
ochrony pomp ciepła i montażu tuż pod jednostką wewnętrzną.
Dla instalacji, gdzie wymagany jest montaż separatora na pionowym lub na poziomym odcinku rurociągu, firma Ottone proponuje wersję
Compakt Magnum w wersji prostej. Ma on
specjalny przegubowy korpus, dzięki któremu
możliwe jest obrócenie samej części mosiężnej i dostosowanie go do wymogów instalacji.
Separator ten w porównaniu do wersji kątowych
ma jeszcze dodatkową funkcję – mianowicie
separację powietrza. Jest ona realizowana poprzez odpowietrznik ręczny lub automatyczny
znajdujący się w pokrywie górnej. Separator ma
maksymalny przepływ 10 m3/h oraz tak, jak
w kątowej wersji ośmiostopniowy system filtracji. Siła magnesów wynosi 3x10 000 Gaussów.
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Na portalu Agencji Rynku Energii S.A. (www.are.
waw.pl) opublikowano artykuł z przykładami, jakie działania na rzecz oszczędzania energii podejmują poszczególne kraje europejskie.
Przykłady działań w Polsce.
– Ograniczenia w podświetleniu budynków, zalecenia dla szkół, by np. nie otwierać okien, gdy
włączone są kaloryfery czy gasić światło w pomieszczeniach, gdy w środku nikogo nie ma –
to niektóre metody na oszczędzanie energii
w Białymstoku. Miasto rozważa, czy nie wyłączyć
zimą co trzeciej latarni.
– W związku z drastycznym wzrostem kosztów
energii elektrycznej, Urząd Gminy Nowy Targ podjął decyzję o wyłączaniu oświetlenia ulicznego
w godzinach od 22 do 5. Rachunki wzrosły o 700%.
Separator zanieczyszczeń Ottone
Compakt Magnum z przegubowym korpusem

Wszystkie separatory Ottone bazują na turbulentnym przepływie i skonstruowane są w ten
sposób, by cały strumień wpływający do urządzenia przechodził przez wkłady filtracyjne.
Jest to bardzo ważne dla uzyskania bardziej wydajnej filtracji i dużej skuteczności separacji, groźnych dla wymienników i pomp obiegowych, zanieczyszczeń ferromagnetycznych.
Wszystkie informacje techniczne dostępne są na stronie internetowej www.ottone.pl,
a w przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

OTTONE Brzegowa Szczygieł Sidełko Sp. J.
32-444 Głogoczów 996
tel.: 600 892 333
biuro@ottone.pl, www.ottone.pl
rekl ama

– Łódzka Szkoła Filmowa odwołuje zajęcia
i ucieka z kosztów energii elektr. Przestój razem
z przerwą świąteczną potrwa do końca stycznia.
Od 400 do 500 tysięcy zł oszczędności.
– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie do końca pierwszego semestru roku akademickiego
2022/2023 zamyka uczelniany basen. Decyzję
tłumaczy wzrostem kosztów energii i utrzymania obiektów przy braku adekwatnego zwiększenia finansowania.
– Wójt Nowin (pow. kielecki) ogłosił, że wszystkim
kierownikom polecił ograniczać zużycie światła,
tam, gdzie jest to możliwe. W urzędzie gminy na
korytarzach włączone jest 30 proc. oświetlenia.
Oprócz tego w tym roku na pewno nie uruchomi się

ozdób świątecznych, nie będzie się dodatkowo
podświetlać budynków. Ponadto Nowiny zamierzają na zimę zamknąć gminną pływalnię.
– Burmistrz Jędrzejowa zapowiada ograniczenia wykorzystania energii elektrycznej poprzez
np. wyłączanie iluminacji budynków, oświetlenia nocnego np. w Parku Miejskim przy ul. Barbary. Miasto analizuje, jakie oszczędności przynosiłoby wyłączanie w godzinach nocnych, od
23 do 4, oświetlenia ulicznego. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
– Samorząd Chęcin podjął decyzję, że oświetlenie na ulicach włączane jest o godzinę później
i wyłączane o godzinie 1 w nocy. Spotkało się
to ze zrozumieniem mieszkańców. Gmina ograniczy również podświetlenie budynków miejskich
oraz iluminacji m.in. chęcińskiego zamku.
– Bank Millennium w okresie jesienno-zimowym
po godzinach pracy wyłączy tablice świetlne
w swoich oddziałach oraz biurach w Warszawie,
Wrocławiu i Gdańsku.
– W tym roku w Gdyni nie odbędzie się jarmark
świąteczny, nie odbędzie się też miejska impreza z okazji sylwestra – zapadły decyzje o najpotrzebniejszych oszczędnościach, które wymusza obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna.
Źródło: Agencja Rynku Energii
Pełna informacja: kliknij
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Nowe Mobilne Centrum Szkoleniowe Wilo
…czyli jak pokazać pompę z pompą?
Z Ka mil e m S k a ł eck im roz m awi a ł a re da kc ja
Zamontowane i działające pompy umożliwiają ćwiczenia na żywym organizmie, minimalizując potencjalne nieprawidłowości.
…na żywym organizmie, czyli wystawa nie
ma charakteru jedynie poglądowego, a są to
w pełni działające pompy i układy?
Pompy są zamontowane na napełnionej instalacji i podłączone do zasilania elektrycznego, dodatkowo zainstalowano tu zbiornik przeponowy,
manometr, przepływomierz i zawór regulacyjny,
wszystko po to, żeby jak najpełniej odtworzyć codzienne warunki pracy instalatora. Dzięki temu
można doskonalić się w doborze i ustawieniach
odpowiedniego trybu pracy pompy.

Kamil Skałecki, Inżynier Sprzedaży Wilo Polska

Jaki cel przyświecał tworzeniu Mobilnego
Centrum Szkoleniowego Wilo?
Mobilne Centrum Szkoleniowe Wilo powstało
w odpowiedzi na rosnącą potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji przez naszych partnerów, w tym głównie instalatorów.
Stworzyliśmy przestrzeń, gdzie instalator może
dobrać pompę i ustawić odpowiedni tryb pracy dla danej instalacji.

Czy Mobilne Centrum Szkoleniowe jest pomysłem polskiego oddziału Wilo i przeznaczone tylko na polski rynek?
Koncepcja Mobilnego Centrum Szkoleniowego
Wilo narodziła się w Wilo Polska i jest kontynuacją kilkuletniego doświadczenia w organizacji
szkoleń Wilo Tour, podczas których dzieliliśmy się
wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu techniki pompowej z instalatorami, serwisantami,
ale też i projektantami.
Jak został tematycznie zaprojektowany Wasz
automobil szkoleniowy?
Mobilne Centrum Szkoleniowe Wilo składa się
z dwóch części: w pierwszym segmencie zamon-
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Pompy i układy w Mobilnym
Centrum Szkoleniowym Wilo
·	Centrala Deszczowa Wilo-RAIN1 – urządzenie
do wykorzystania wody deszczowej w celu zaopatrzenia w wodę urządzeń takich, jak spłuczki toaletowe czy systemy nawadniania ogrodu.
Instalacja jest prostsza i szybsza dzięki zwartej,
znormalizowanej konstrukcji zgodnej z normami
EN 1717 i DIN 1989 oraz licznym opcjom podłączenia hydraulicznego.
·	Wilo-Isar BOOST5-3 – kompaktowy hydrofor,
nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.
· Pompa głębinowa 3-calowa Wilo-Sub TWU –
w zestawie z przetwornicą częstotliwości 1~230V, naczyniem przeponowym 8 l, trójnikiem, zaworem odcinający oraz manometrem. Przewód zasilania elektrycznego o dł. 40 mb – gotowa do zamontowania.
·	Wilo-HiDrainlift – kompaktowe, cichobieżne,
automatyczne urządzenie do przetłaczania wody
zanieczyszczonej zgodnie z EN 12050-2, wyposażone we wszystkie wymagane urządzenia przełączające i sterujące.

towane są pompy do zimnej wody, takie jak:
centrala deszczowa Wilo-RAIN1, hydrofor kompaktowy Wilo-Isar BOOST5-3, pompa głębinowa, zestaw stabilizujący ciśnienie z falownikiem i pompą
do tłoczenia wody szarej Wilo-HiDrainlift. Urządzenia stanowią kompletną instalację wodną zasilaną
ze zbiornika. Pozwala to odwzorować faktyczne
warunki pracy domowej instalacji zimnej wody.
W drugim segmencie zamontowane zostały pompy, między innymi do instalacji c.o. i c.w.u.: Wilo-Star-Z NOVA T, Wilo-Yonos PICO plus, Wilo-Stratos
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·	Wilo-Star-Z NOVA T – pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej, kompletna z zaworem kulowym odcinającym i zaworem zwrotnym z gwintem
G1 z zamontowanym przełącznikiem czasowym,
kontrolą temperatury oraz funkcją wykrywania
i wsparcia termicznego systemu załączenia funkcji dezynfekcji obiegu po stronie kotła. Pompa nie
wymaga dodatkowego zewnętrznego sterownika.
·	Wilo-Yonos PICO plus – widoczną cechą nowej
generacji pomp o najwyższej sprawności do zastosowań w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej jest zielone pokrętło, które wraz z nowymi
funkcjami zapewnia maksymalny komfort uruchamiania i konserwacji. Ustawienia fabryczne
grzejników lub ogrzewania podłogowego – przedstawione za pomocą piktogramów – oszczędzają czas w trakcie uruchamiania ogrzewania.
W przypadku dokładności rzędu 0,1 m możliwe
jest dokładne wyregulowanie ustawień. Sprawność energetyczna została dodatkowo ulepszona, zmniejszono zużycie prądu oraz uproszczono
obsługę. Dzięki bardziej kompaktowej konstrukcji
wymiana pompy będzie teraz jeszcze łatwiejsza.
·	Wilo-Varios PICO-STG – uniwersalne rozwiązanie
wymienne w zakresie ogrzewnictwa, chłod-

PICO, Wilo-Varios PICO-STG, Wilo-Yonos MAXO,
Wilo-Stratos MAXO. Tutaj instalator praktykuje
na żywym organizmie, poznaje zasady działania
urządzeń Wilo, ćwiczy i testuje ustawienia i uruchomienie urządzeń.
Gdzie odbyła się premiera Mobilnego Centrum
Szkoleniowego Wilo i jaki jest plan związany
z jego wykorzystaniem?
Premiera odbyła się na początku roku 2022 przy
okazji wydarzenia WorldSkills Poland w Poznaniu,

nictwa, klimatyzacji domów jedno- i dwurodzinnych. Umożliwia ona standardowy tryb
regulacyjny lub zewnętrzny tryb regulacyjny.
Za pomocą asystenta Sync możliwe jest proste przejęcie nastawień wymienianej pompy.
Kompaktowa konstrukcja, przeniesienie charakterystyk pompy z poprzedniej pompy dzięki nowej funkcji synchronizacji sprawiają, że instalacja i uruchomienie są wyjątkowo łatwe.
·	Wilo-Stratos PICO – wielki wyświetlacz, sprawdzona technika zielonego pokrętła i nowy asystent nastawiania powodują, że praca pompy
i jej użytkowanie stają się komfortowe. Wilo-Stratos PICO plus zapewnia w połączeniu z Dynamic
Adapt plus nie tylko maksymalną sprawność energetyczną, lecz również wysoką niezawodność
dzięki automatycznym funkcjom ochronnym.
·	Wilo-Yonos MAXO – kompaktowa pompa standardowa do zastosowania w obiektach komer-
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cyjnych. Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos MAXO nadaje się doskonale jako kompaktowa pompa standardowa do obiektów
komercyjnych. Dzięki ustawieniom i funkcjom
podstawowym, trzem trybom pracy i zielonemu przyciskowi nastawy pompy i obsługa są
proste. Za pomocą modułu Wilo-Connect możliwe jest rozszerzenie możliwości pompy o dalsze inteligentne funkcje.
·	Wilo-Stratos MAXO – inteligentna pompa do zastosowania w obiektach komercyjnych, wyposażonych w system zarządzania budynkiem, dzięki zoptymalizowanym i innowacyjnym funkcjom
oszczędzania energii wyznacza nowe standardy
w dziedzinie sprawności energetycznej produktom HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz innym produktom zastosowania wody
użytkowej. Ponadto jej obsługa jest tak łatwa,
jak nigdy wcześniej.
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Kampania prewencyjno-kontrolna
„Budowa. STOP wypadkom!”
„Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” to hasło
3-letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.
Kontrole budów potwierdzają wiele nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych
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tam prac. Według analiz Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r., 26% ogółu poszkodowanych
w wypadkach przy pracy stanowiły osoby pracujące w budownictwie. Natomiast wśród poszkodowanych śmiertelnie, osoby zatrudnione w tej
branży stanowiły ponad 42%.
Źródło: ITB
Pełna informacja: kliknij

Ustawa chroniąca odbiorców
prądu

którego strategicznym partnerem jest Wilo Polska.
Od tego czasu nasza mobilna wystawa nieprzerwanie wypełnia swoją misję edukacyjną, szkoląc instalatorów/wykonawców w całej Polsce.
Co oprócz pomp i układów pompowych prezentuje jeszcze mobilna wystawa?
Podczas szkoleń w Mobilnym Centrum Szkoleniowym Wilo ćwiczymy również korzystanie z darmowych narzędzi doboru, jak aplikacja Doradca
Wilo do pobrania na każdy smartfon, a także
doborpompy.pl dostępny w przeglądarce www.
Aplikacja Doradca Wilo oferuje użytkownikowi
takie funkcje, jak:
· instrukcje montażu i obsługi,
· interaktywną listę zamienników do pomp grzewczych i pomp do ciepłej wody użytkowej,
· kalkulator oszczędności: oblicza potencjał oszczędności kosztów energii oraz emisji CO2 w przypadku zastosowania energooszczędnej pompy
o najwyższej sprawności Wilo w porównaniu z nieregulowaną pompą grzewczą,

· obliczenia pompy: według warunków pożądanego
punktu pracy pompy nastąpi w ciągu kilku sekund polecenie dobrania właściwej pompy Wilo.
Z myślą o jakim odbiorcy została przygotowana mobilna wystawa? Tylko Instalatorze?
Mobilne Centrum Szkoleniowe Wilo to przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim dla instalatorów, jako praktyczna przestrzeń do ćwiczeń.
Z myślą o tej właśnie grupie została opracowana koncepcja automobilu i tak wykonane układy, by można było przekazać jak najwięcej użytkowej wiedzy.

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola
tel. 22 702 61 61
wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl
rekl ama

Podpisana 14 października 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku
z sytuacją na rynku energii elektrycznej, gwarantuje stałą cenę na obecnym poziomie do 2 tys.
kWh zużycia rocznego. Limit ten jest zbliżony do
średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r.
Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej dotyczyć będzie natomiast gospodarstw,
w którym są osoby niepełnosprawnością i wyniesie on 2,6 MWh. Z kolei w przypadku rodzin
trzy plus, czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz
rolników, limit ten został określony na poziomie
3 tys. MWh.
Jedynie nadwyżka ponad limit, odpowiednio
2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, będzie rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r.
Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r.
skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych
(odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.
Gospodarstwa domowe, które zużywają energię
elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii
elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Premiowane będzie również oszczędzanie energii. Te gospodarstwa, które w 2023 r. zużyją nie
więcej niż 90% energii z 2022 r., w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych
kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3, które
wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.;
2) art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 pkt 4, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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Regulacja hydrauliczna małych instalacji
O jej sposobach i znaczeniu dla domów jednorodzinnych
Ł uk as z Bie rn ack i

Fot. KAN‑therm

Czy jest sens równoważenia hydraulicznego
małych instalacji? Oczywiście, że tak,
dla komfortu cieplnego wszystkich
użytkowników i wydajnej i ekonomicznej
pracy systemu grzewczego.

Równowaga hydrauliczna to komfort
w każdym pomieszczeniu domu
Zanim zaczniemy zastanawiać się szczegółowiej
nad tym, czy ma w ogóle sens równoważenie hydrauliczne tak małych instalacji, jakie występują
w domach jednorodzinnych, musimy zdefiniować
pojęcie równowagi hydraulicznej. Co to jest i na
czym polega? W pewnym uproszczeniu, równowaga
hydrauliczna polega tym, że każdy odbiornik mocy
typu grzejnik czy pętla ogrzewania podłogowego
otrzymuje odpowiedni strumień czynnika, a co
za tym idzie, może spełnić założenia projektowe

dotyczące przekazywanej mocy. Innymi słowy, do
każdej części instalacji, nawet najbardziej odległej
dociera odpowiednia ilość ciepła (lub chłodu w przypadku chłodzenia latem). Równowaga hydrauliczna to również płynna, stabilna i efektywna praca
całej instalacji przy dynamicznie zmieniającej się
sytuacji w poszczególnych pomieszczeniach (zamykanie się i otwieranie głowic termostatycznych
w grzejnikach lub siłowników w poszczególnych
pętlach ogrzewania podłogowego). Dzięki równoważeniu hydraulicznemu wyeliminowane jest zjawisko, w którym pomieszczenia znajdujące się najbliżej kotłowni (pompy obiegowej) są najcieplejsze,

a te najdalej – niedogrzane. Zatem powtórzmy pytanie: czy jest sens równoważenia hydraulicznego
małych instalacji? Oczywiście, że tak, dla komfortu cieplnego wszystkich użytkowników i wydajnej i ekonomicznej pracy systemu grzewczego.
Obecne instalacje a regulacja
hydrauliczna…
Regulacja hydrauliczna instalacji jest obecnie
możliwa m.in. dzięki temu, że systemy grzewcze
w domach jednorodzinnych na przełomie ostatnich lat znacznie się zmieniły.

…na rozdzielaczach
Zaczęto powszechnie stosować rozdzielaczowy system rozprowadzania czynnika w instalacji. Już dzięki temu w znacznym stopniu ograniczono zjawisko niedogrzewania „końcówek”
instalacji. Dodatkowo jeszcze, rozdzielacze dedykowane dla ogrzewania płaszczyznowego
mają specjalne przepływomierze, które umożliwiają właściwe ustawienie oporów hydraulicznych i tym samym dobranie odpowiedniego przepływu czynnika do długości pętli.
Niestety, ale wyżej opisana regulacja jest często pomijana lub wykonywana niewłaściwie.
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…na grzejnikach
Podobna sytuacja dotyczy grzejników o zróżnicowanej wielkości. W tym przypadku praktycznie
w ogóle nie dostosowuje się przepływu do wielkości odbiornika. Służą do tego: nastawa wstępna
w zaworach termostatycznych lub zawory powrotne. Efekty braku regulacji nie są aż tak zauważalne, jak w przypadku ogrzewania podłogowego, dlatego większość nie zwraca na to uwagi.
Najczęściej mamy do czynienia z nadmiernym
przepływem przez mały grzejnik, co objawia się
brakiem różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem oraz za małym przepływem
przez duże grzejniki, gdzie z kolei występuje zbyt
duża różnica między górą a dołem grzejnika.
W obydwu przypadkach grzejniki grzeją, dlatego
nie podejmuje się żadnych działań, by to zmienić.
Sytuacja może zacząć się komplikować w szczycie zapotrzebowania na moc grzewczą, kiedy zostanie zauważone niedogrzewanie większych
pomieszczeń. Należy wtedy zdławić przepływ
(zmniejszyć nastawę wstępną) dla mniejszych
grzejników, po to by większe dostały większą
porcję czynnika grzewczego.
Oba zjawiska braku regulacji hydraulicznej zarówno w przypadku ogrzewania podłogowego, jak
i instalacji grzejnikowych mogą wpływać niekorzystnie pod względem ekonomicznym na pracę
źródła ciepła, jakim jest np. kocioł kondensacyjny. Gorąca woda, która nie zdążyła się schłodzić
w małych grzejnikach i krótkich pętlach ogrzewania podłogowego wraca z powrotem do kotła, podwyższając temperaturę powrotu i obniżając jego sprawność. Może wystąpić również

Idealnie
dopasowany

sytuacja, w której użytkownik, zauważając, że nie
wszystko działa prawidłowo, zmieni bieg pompy obiegowej na wyższy, co z kolei nie rozwiąże
do końca problemu. a tylko spotęguje efekt podwyższonej temperatury powrotu i zwiększy zużycie prądu przez pompę.

zestaw do renowacji

Obecnie coraz częściej, aby móc precyzyjnie zarządzać ogrzewaniem, dzieli
się budynek na strefy grzewcze, gdzie
każda obsługiwana jest przez niezależną pompę. Ułatwia to regulację hydrauliczną układu, usprawnia prawidłowe
rozprowadzanie ciepła do wszystkich
części instalacji oraz umożliwia precyzyjną regulację temperatury w poszczególnych strefach. Tego typu rozwiązania
nie są jednak obojętne dla równoważenia hydraulicznego. Przy pracujących
kilku pompach obiegowych w instalacji wymagane jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego lub bufora. Bardzo
ważne jest to, że jeżeli stosujemy bufor ciepła, nie instalujemy już sprzęgła hydraulicznego. Bufor to nic innego jak „przerośnięte” sprzęgło. Bardzo
często zdarzają się pomyłki tego typu,
że w jednej instalacji zastosowane są
obydwa urządzenia. Skutkiem jest brak
rozbioru ciepła z bufora i zimna woda
na zasilaniu pionów instalacji.

Plan Flex

Pamiętaj o grzejnikach
wymieniając kocioł

Plan Flex – Twoje korzyści
•

Łatwa instalacja

•

Innowacyjna technologia

•

Wysoka wydajność przy niskich
temperaturach

nie może istnieć bez drugiego. Dlatego też, jeżeli kocioł zostanie

•

Komfortowe ciepło

wymieniony na nowy lub na pompę ciepła, należy również dokonać

•

Możliwość efektywnego
wykorzystania miejscowej
regulacji

•

Zoptymalizowana konstrukcja,
która pasuje do każdego wnętrza

•

Możliwość łatwego połączenia z
pompą ciepła

Tak jak przy odbiciu w lustrze, w przypadku kotła i grzejników jedno

Kiedy stosujemy bufor a kiedy sprzęgło?

ponownego doboru grzejników. Tylko taki system grzewczy, w
którym wszystkie elementy są do siebie idealnie dopasowane
funkcjonuje optymalnie.

Bufor ciepła jest praktycznie nieodzowną częścią każdej instalacji wyposażonej w pompę ciepła. Oprócz regulacji hydraulicznej pełni on rolę
magazynu ciepła wymaganego do właściwej
pracy sprężarki. Może być również stosowany

Taki zestaw oferuje wiele korzyści: bardziej wydajny system
grzewczy, który obniża rachunki za energię Twoich klientów,
gwarantuje optymalny komfort cieplny w pomieszczeniach i dodaje
wartości estetycznej ich wnętrzom. To korzyść dla wszystkich!
Odkryj niskotemperaturowe grzejniki na purmo.pl
rekl ama

Skutkuje to błędnym rozprowadzeniem ciepła
(całkowicie zimne fragmenty podłogi), mało wydajnym działaniem instalacji i niepotrzebnymi
stratami ciepła.

Dobierz
grzejnik
online
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w instalacjach z kotłami stałopalnymi, w których
jest zarówno magazynem, jak i pewnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Sprzęgło natomiast montujemy wszędzie tam,
gdzie oprócz pompy zlokalizowanej w źródle ciepła (kocioł gazowy) lub bezpośrednio przy nim
(np. kotły na pelet, ekogroszek) występują w instalacji dodatkowe pompy. Konieczność ich stosowania wiąże się np. z niewystarczającą wydajnością pompy kotłowej lub rozbudowaną instalacją
łączącą np. grzejniki z instalacją podłogową.
Sprzęgło i bufor oprócz tego, że likwidują niekorzystne wzajemne odziaływanie na siebie pomp
obiegowych, chroniąc je przed uszkodzeniem,
mają także bardzo ważne zadanie polegające na
zapewnieniu równowagi w instalacji, w której cały
czas coś się zmienia. Co jakiś czas zamykają się
głowice termostatyczne w grzejnikach, przy zastosowaniu sterowania mogą również odcinać się
poszczególne pętle ogrzewania podłogowego,
może wyłączać się także pompa w strefie budynku, w której uzyskana jest zadana temperatura.
Wszystko to ma wpływ na zmianę prędkości i wielkości strumienia przepływu czynnika grzewczego,
jego rozkład oraz temperaturę. Dzięki zastosowaniu sprzęgła wszystkie te zjawiska zostają zbilansowane i zrównoważone przez co źródło ciepła
pracuje stabilniej i co najważniejsze wydajniej.

Znaczenie pracy pompy
w równoważeniu hydraulicznym
Opisując zjawisko równoważenia hydraulicznego, nie można zapomnieć o znaczącej roli pompy obiegowej. Obecnie stosowane w instalacjach
pompy mają tryby pracy dedykowane do rodzaju
zastosowanego ogrzewania. Ważne z punktu widzenia równowagi hydraulicznej jest to, by prawidłowo dobrać odpowiedni program. Częste błędy
to ustawienie pompy zainstalowanej w systemie
ogrzewania podłogowego w trybie pracy dedykowanym dla grzejników. Efektem jest brak przepływu w pętlach. Innym błędem jest ustawienie
pompy na stałe obroty w instalacji wyposażonej
w głowice termostatyczne lub głowice termoelektryczne w ogrzewaniu podłogowym. Efekt jest
taki, że nawet jeżeli zostanie zamknięte połowa
grzejników i połowa pętli podłogowych, pompa
nadal będzie tłoczyć tyle samo czynnika grzewczego. Spowoduje to większe zużycie prądu, hałas w instalacji oraz zwiększenie temperatury powrotu o której pisaliśmy wcześniej.
Podsumowując, równoważenie hydrauliczne
nawet w małych instalacjach jest niezwykle
ważne dla ekonomicznej pracy całego systemu oraz dla komfortu cieplnego wszystkich użytkowników. Ma zatem sens i nie należy go pomijać.

Pobierz Schemat instalacji z kotłem gazowym, sprzęgłem hydraulicznym,
rozdzielaczem kotłowym i pięcioma strefami grzewczymi

rekl ama

Pobierz Schemat instalacji z pompą ciepła, buforem, rozdzielaczem kotłowym
i dwoma strefami grzewczymi
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Jeśli tworzywo
do instalacji zimnej
i ciepłej wody, to jakie?
Różne rury, różne walory techniczne i użytkowe
T om as z P odl e ś

Praktycznie w każdym obiekcie, w którym mieszkają, pracują lub
przebywają ludzie jednym z rodzajów niezbędnych instalacji to instalacja
dostarczająca wodę użytkową zimną i ciepłą. Rozwój cywilizacji pod
względem technologicznym w ostatnich kilku dekadach przyczynił się
znacząco do zmian w materiałach i sposobach wykonania także instalacji
sanitarnych. W wyniku czego otrzymujemy coraz lepsze rozwiązania
oferowane przez licznych producentów.
Trochę historii…
Od niepamiętnych starożytnych czasów rury rozprowadzające wodę były produkowane z różnych
materiałów, których surowce były łatwe w procesie obróbki. Coraz szybszy postęp technologiczny
i światłość naukowców przyczynił się do wynalezienia w latach 50. poprzedniego wieku surowca
o nazwie polietylen. Pierwsze przewody z tego materiału schodziły z linii produkcyjnej w latach 60.,
a zmodyfikowana wersja tzw. polietylen usieciowany (PEX) był produkowany od 1972 roku.
Do Polski ta nowa technologia przyszła w latach
90. XX wieku i na początku, jak to zawsze ze zmianami i nowościami, był znaczący opór w branży

instalacyjnej w kwestii jej stosowania w budynkach
mieszkalnych. Był to wynik przyzwyczajeń instalatorów do instalacji wykonanych ze stali lub bardziej
rozpowszechnionych instalacji miedzianych. Jednak małymi kroczkami, pod wpływem zmieniających się w tamtych latach cen, przede wszystkim miedzi, firmy wykonawcze przestawiały się
na wykonywanie instalacji z tworzywa. W wyniku
czego, na dzień dzisiejszy instalacje tworzywowe
dostarczające wodę rozgościły się na dobre na rynku budowlanym, praktycznie wypierając tym samym inne materiały. Powodem tego, oprócz ceny,
była np. szybkość montażu, dostępność narzędzi
w różnych programach partnerskich, czystość miejsca pracy, dostępność rur i złączek u producentów

Rodzaje rur
Aktualnie w katalogach produktowych u wytwórców jest dostępna szeroka gama rur, które można stosować do różnego rodzaju instalacji, w tym
do zimnej lub ciepłej wody użytkowej. Można je
podzielić na dwie główne grupy i w każdej grupie znaleźć różne ich wersje:
I.	Rury jednorodne
1. Polietylen (PE)
2. Polietylen usieciowany (PEX)

3. Polietylen uszlachetniony o zwiększonej odporności na temperaturę (PE-RT)
4. Polipropylen (PP)
5. Polichlorek winylu chlorowany (PVC-C)
6. Polibutylen (PB)
7. Rury jednorodne z warstwą antydyfuzyjną (PE-RT/EVOH/PE-RT lub PE-RT/EVAL/PE-RT)
II.	Rury wielowarstwowe
1. Polietylen usieciowany PEX/Al/PEX
2. Polietylen uszlachetniony PE-RT/Al/PE-RT
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Rura X-PERT S5+
5-warstwowa do ogrzewania podłogowego
Swoje właściwości X-PERT SS+ zawdzięcza metodzie wytwarzania opartej na koekstruzji, polegającej na
jednoczesnym wytłaczaniu wszystkich warstw rury. Ten sposób produkcji sprawia, że w polietylenie zachodzi
proces zagęszczania struktury molekuralnej, przez co następuje polepszenie jakości otrzymanego tworzywa.

Różne rury i ich zalety i wady

elastyczna, plastyczna i odporna
na deformacje nawet przy punktowym
obciążeniu

gr o

dy

s tr y bucj a

Jak wspomniałem, każda rura ma swoje parametry pracy i jest przeznaczona do różnych instalacji. Każda ma swoje wady i zalety, które można
wykorzystać podczas wszystkich etapów procesu budowlanego.
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pozbawiona ryzyka tworzenia się
pęknięć naprężeniowych
na jej powierzchni
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wyjątkowo wytrzymała na działanie
szkodliwych czynników, np. środków
chemicznych.
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Jeden rodzaj rury może być wykorzystywany
np. do:
1. Transportu wody lodowej w instalacjach chłodniczych.
2. Instalacji z roztworem glikolu etylenowego lub
propylenowego do ogrzewania powierzchni zewnętrznych. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne
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Na to pytanie praktycznie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi i możliwości wskazania jednego rodzaju rury i stwierdzenia, że jest to jedyny słuszny
rodzaj przeznaczony właśnie dla instalacji zimnej
lub ciepłej wody użytkowej. Warunkują to różne
aspekty podczas procesu zarówno projektowego, inwestorskiego, jak i wykonawczego. Dużą
rolę mają do powiedzenia instalatorzy, którzy od
strony praktycznej, czyli wykonawczej służą swoimi radami i wskazówkami, co byłoby najlepszym
rozwiązaniem. Znalezienie wspólnego kompromisu pomiędzy poszczególnymi osobami/grupami
osób w takim procesie powinno zaowocować wybraniem najlepszego rodzaju danego przewodu.
Mogą to być zarówno rury tworzywowe jednorodne z systemem kształtek i złączek (tutaj ta opcja
bardziej jest optymalna dla inwestora z uwagi na
cenę), ale także mogą to być rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową (opcja bardziej preferowana przez instalatorów z uwagi na łatwiejszy
i szybszy montaż, ale za to droższa dla inwestora). W trakcie takich rozmów wstępnych, gdzie
ważą się losy, która to będzie rura, należy bezwzględnie pamiętać o tym, że instalacja zimnej

w y t wa

Jakie rury najczęściej stosuje się
do instalacji zimnej i ciepłej
wody użytkowej?

i ciepłej wody użytkowej nie jest jedyną instalacją w budynku i poza nią jest także np. do centralnego ogrzewania, których przewody muszą
mieć już obligatoryjnie zabezpieczenia przed
przedostaniem się powietrza zewnętrznego do
środka przewodu w postaci np. warstwy antydyfuzyjnej lub wkładki aluminiowej. Zabezpieczamy w ten sposób inne urządzenia np. grzejniki stalowe przed przyspieszonym procesem
korozyjnym od środka, którego głównym powodem jest właśnie powietrze. Dlatego przy wyborze rodzaju odpowiedniej rury należy patrzeć na
ogół wszystkich instalacji w obiekcie i podejmować racjonalne decyzje pod względem finansowym i użytkowym w taki sposób, aby dana instalacja służyła bezawaryjnie przez kilkanaście
następnych lat. Reasumując, można spotkać się
z budynkami, gdzie ten sam rodzaj rury jest wykorzystany w wielu instalacjach, czyli i do c.o.,
jak i do wody zimnej i ciepłej użytkowej, ale także i takimi – których zapewne jest więcej z uwagi
na stronę finansową – gdzie jest miks produktowy i jest rura tworzywowa jednorodna oraz rura
wielowarstwowa.

rekl ama

Szczegóły, podobieństwa i różnice, dotyczące
poszczególnych przewodów zajęłyby nam bardzo obszerny dodatkowy artykuł, ale po krótce
można powiedzieć, że wyżej wymienione rury
różnią się między sobą różnymi wartościami
parametrów pracy, parametrów wytrzymałościowych opisanych w przepisach prawnych*
i tabelach zamieszczonych w materiałach producentów, ale także trzeba pamiętać o różnicach wynikających ze specyfiki pracy z danym
rodzajem przewodu.

woda
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Łatwość montażu (układanie i łączenie)
Na pewno przewody z wkładką aluminiową mają
znaczną przewagę, ponieważ dzięki zastosowaniu tej wkładki łatwiej się je układa, bo „pamiętają
swój kształt”, łatwiej poddają się ukształtowaniu
i nie będą miały dużych naprężeń. Charakteryzują się też małymi wartościami wydłużalności
termicznej w porównaniu do rur tworzywowych

jednorodnych. Przewód jednorodny ma to do
siebie, że nie jest łatwy w układaniu w długich
kawałkach, które wymagają zagięć (muszą być
stosowane znacznie większe promienie gięcia),
mają duże naprężenia, mają większą wydłużalność termiczną.
Cena
Bezdyskusyjnie zaleta i przewagą w tym punkcie mają rury tworzywowe jednorodne, które
w sumarycznej kalkulacji na dużym obiekcie wychodzą, wraz z systemem złączek i kształtek,
znacznie bardziej atrakcyjnie w porównaniu do
przewodów wielowarstwowych. Różnicę cenową pomiędzy nimi można ewentualnie upatrywać przez eliminację niektórych kształtek (np.
kolanek), które można zrobić, kształtując odpowiednio przewód wielowarstwowy.
Żywotność
Stosując stwierdzenia z branży FMCG, można powiedzieć, że rury tworzywowe mają „termin przydatności” wynoszący 50 lat, co jest niewątpliwe
ogromnym plusem dla tych materiałów w porównaniu do innych surowców. Co prawda jest
to czas szacunkowy i tak naprawdę będzie można to stwierdzić dopiero po tym okresie. Ale patrząc na rok, w którym z linii produkcyjnej schodziły pierwsze rury tworzywowe PEX to właśnie
rok 2022 jest tym rokiem, kiedy ta „magiczna”
liczba osiągnęła właśnie 5 dekad. Weryfikacja
tych bardzo wczesnych instalacji będzie mogła
być robiona właśnie teraz lub w niedalekiej przyszłości i zapewne takie raporty mogą wkrótce się
pojawiać w branży instalacyjnej. Jednakże na
weryfikację instalacji wykonanej w Polsce trzeba będzie nam jeszcze poczekać, ale nie mniej
jednak można już zapewne zrobić pierwsze rozeznania takich budynków, które były robione
w takiej technologii ponad 20 lat temu.
rekl ama

przy spełnieniu wymagań producenta glikolu
odnośnie stężenia roztworu i jego temperatury zamarzania, jednak zaleca się, żeby stężenie
nie wynosiło więcej niż 30%, a temperatura pracy układu była niższa od -20°C. Rury są w pełni
odporne na glikol, jednak rekomenduje się stosowanie glikolów propylenowych, ponieważ są
bardziej przyjazne środowisku.
3. Instalacji sprężonego powietrza. Dopuszczalne przy zastosowaniu filtra cząstek oleju i wody,
żeby zapewnić w pełni suche powietrze. Powodem są uszczelki O-ring będące częścią złączek,
które wykonano z materiału EPDM, nieodpornego
w pełni na działanie związków ropopochodnych.
Parametry pracy takiego układu wynoszą: temperatura maksymalna 40°C oraz ciśnienie 12 bar.
4. Transportu wody deszczowej w instalacjach sanitarnych. Umożliwia wykorzystanie wody deszczowej do podlewania ogrodów, mycia samochodów lub podłóg, spłukiwania WC oraz prania
odzieży. Woda deszczowa idealnie się do tego
nadaje ponieważ charakteryzuje się małą twardością. Aby woda deszczowa mogła być wykorzystana, musi być czysta i przefiltrowana (nie
może zawierać cząstek stałych), bezbarwna, niemętna, bezwonna i okresowo sprawdzona pod
względem jej właściwości korozyjnych, ponieważ jej jakość zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Parametry, które musi
spełnić woda deszczowa są analogiczne z tymi
dla wody użytkowej.







    






Sposób montażu
Patrząc na budynek wielorodzinny, można stwierdzić, że instalacje tworzywowe jednorodne
i wielowarstwowe z polietylenu zadomowiły się
w strefie mieszkaniowej do np. rozdzielacza
mieszkaniowego oraz do rozdzielacza na poszczególne poziomy. Łączenie ich, wraz z kształtkami, odbywa się za pomocą zacisków lub
pierścieni nasuwanych specjalnymi narzędziami. Same zaś piony są wykonywane bardziej
z polipropylenu i łączone metodą zgrzewania.
Ten ostatni sposób łączenia wymaga już znacznie
większego doświadczenia w wykonywaniu połączeń za pomocą zgrzewarki. Wynika to z tego,
że w bardzo łatwy sposób można przegrzać połączenie, co może spowodować np. zmniejszenie przekroju otworu tworząc kryzę, czyli niepotrzebny dodatkowy opór miejscowy.


 



 
   
 
    
 





Odporność na różne substancje chemiczne
Wadą instalacji tworzywowych, przed którą nie
da rady uciec, jest bardzo słaba odporność na
substancje chemiczne. Przy kontakcie z nią praktycznie rura czy też łącznik tworzywowy w postaci kształtki, trójnika czy też złączki nie ma szans
na utrzymanie swoich właściwości, które ulegają
dynamicznemu obniżeniu lub wręcz zniszczeniu.
Producenci w swoich materiałach mają obszerne
informacje na ten temat i chętnie się dzielą wiedzą, jakie związki są niedopuszczalne do stosowania przy użyciu danego ich produktu.






 
   
 
  
  
  
 





Wydłużalność termiczna i kompensacja
Przewody tworzywowe mają jedną właściwość,
z którą można by powiedzieć, że trzeba trochę

tel.: +48 
mail: 
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Porównanie wydłużalności termicznej rur plastikowych

  

 




elementach instalacji. Układy zimnej i ciepłej
wody użytkowej są instalacjami otwartymi i tak
naprawdę wszystkie niepotrzebne substancje
nie goszczą w niej długo.



Odporność na korozję
Niewątpliwie instalacje tworzywowe są najbardziej odporne na działanie korozji z bardzo
prostego powodu, a mianowicie z właściwości chropowatości ścianki rury, która jest bardzo gładka. Nie ma prawie możliwości, aby jakieś związki stałe osadziły się od środka. Sam
przewód w sobie może zawierać jakieś zanieczyszczenia, ale bardziej wynika to z faktu powstawania tego rodzaju składników w innych
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Izolacyjność
Na temat wymagań dotyczących izolacyjności
przewodów w instalacji ciepłej wody użytkowej
(w tym przewodów cyrkulacyjnych) możemy dowiedzieć się z tabeli umieszczonej w Dzienniku
Ustaw. Są to bowiem regulacje prawne, których

należy obligatoryjnie się trzymać (Dz. U. 2017 poz.
2285 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Ma to na celu
ochronę przed startą ciepła na drodze do przyboru sanitarnego, a tym samym zoptymalizowanie oszczędności zużycia energii na potrzeby jej
przygotowania.
* PN-EN ISO 22391-2:2010 – Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej – Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) – Część 2: Rury
PN-EN ISO 15875-2:2005/A2:2021-06 – Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 2: Rury
PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 – Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków – Część 2: Rury

Pobierz Dziennik Ustaw z 8 grudnia
2017 r. Poz. 2285

Reasumując, przewody wykonane
z tworzywa, rozgościły się na dobre na
rynku instalatorskim i mają zastosowanie w różnych rodzajach instalacji.
Wiedza na ich temat jest coraz bardziej
szersza i stały się one pierwszym wyborem wykonawcy, który docenił ten produkt dzięki licznym zaletom, łatwość
i szybkość montażu, a z nielicznymi niedogodnościami potrafi sobie poradzić
bez najmniejszych problemów.

Work smart – bez nieszczelności
Połącz wszystkie rodzaje rur efektywniej, dużo bezpieczniej i szybciej, jedynie
z zaciskarką Viega Pressgun w Twoich rękach. Dzięki profilowi SC-Contur
w każdej złączce, przypadkowo niezaprasowane połączenia są natychmiast
widoczne podczas próby ciśnieniowej. Viega. Connected in quality.

rekl ama

powalczyć. Jest to wydłużalność termiczna pod
wpływem warunków termicznych. Na wykresie na
poprzedniej stronie pokazane zostało porównanie różnych rur plastikowych, z którego wynika, że
najmniejszą zmianę długości mają rury wielowarstwowe, z których najlepszą jest rura PEX/ Al/PEX
lub PE-RT/Al/PE-RT. Ich wartość to poniżej 0,03
mm/m∙K. Pozostałe produkty jednorodne mają
już znacznie większe te jednostkowe wartości sięgające nawet powyżej 0,14 mm/m∙K. Co to oznacza? Pokrótce oznacza to nic innego, że im wyższa jest temperatura wody, tym przewód może
bardziej zwiększyć swoją długość. Należy to bezwzględnie przewidzieć przy rozprowadzeniu takiej
instalacji na obiekcie poprzez wykonywanie tzw.
kompensacji. Jak to zrobić, aby nie mieć problemów? Najlepiej zapoznać się z materiałami technicznymi, przygotowanymi przez producentów
i dotyczącymi danego produktu, w których
znajdziemy szczegółowe zasady, wskazówki,
o czym należy pamiętać. Dotyczy to np. uchwytów
montażowych, tzw. punktów stałych (trwałych)
i ruchomych (przesuwnych). Przebiegi trasy instalacji nie mogą uniemożliwiać takich wydłużeń
i właśnie te punkty muszą być zlokalizowane tak,
aby w trakcie pracy instalacji nie przeistoczyły
się w punkty stałe. Jeśli chodzi o punkty stałe to
nie można ich lokalizować w miejscach połączeń
zaprasowywanych, na długim odcinku prostym
powinien być umiejscowiony na środku, żeby
rozłożyć rozszerzalność rury w obu kierunkach.
W przypadku przejść przez ścianę lub sufit należy wykonać stosowne przepusty.

10/2022

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

53

Nowy Press, ultraPRESS
Bezpieczny, niezawodny i uniwersalny. Tak w skrócie można określić
nowy system KAN-therm ultraPRESS, który został zbudowany na
solidnym fundamencie poprzednika, systemie KAN-therm Press.
Czym zatem wyróżnia się system KAN-therm ultraPRESS?

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Decydując się na zastosowanie danego systemu instalacyjnego zarówno instalator, jak i inwestor, dużą wagę przykładają do trwałości
i bezpieczeństwa wybranego rozwiązania. System KAN-therm ultraPRESS spełnia te wymogi
tak pod względem użytych materiałów, jak i zastosowanej konstrukcji złączek.

W systemie wykorzystywane są mosiężne i tworzywowe złączki zaciskowe PPSU. Pewność połączeń zapewnia funkcja kontrolowanego przecieku złączek – LBP (Lake Before Press). Dzięki
tej funkcji złączka niezaprasowana wykazuje
przeciek nie tylko podczas wykonania próby
ciśnieniowej, ale już podczas samego napełniania instalacji wodą. Funkcja LBP nie pozwala na pozostawienie niezaprasowanych, a tym

samym nieszczelnych połączeń w instalacji.
W odróżnieniu od poprzednika, systemu Press,
w systemie ultraPRESS zastosowano nową kolorystykę złączek, wykonanych z jasnego PPSU.
Natomiast złączki mosiężne zostały uzupełnione o typoszereg w średnicy 32x3 mm.
Materiał złączek powinien zapewniać neutralność
chemiczną w kontakcie z wodą pitną. Warunek
ten spełniają złączki z PPSU oraz złączki wykonane

z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. Dzięki
wysokiej jakości mosiądzu zastosowanego do produkcji złączek zostały spełnione wymagania 4MS
Common Approach, obowiązujące w większości
krajów europejskich i mające na celu wyeliminowanie zawartości metali ciężkich z wody pitnej.
Kolejną zaletą złączek ultraPRESS jest ich konstrukcja, która wyklucza możliwe błędy montażowe podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo montażu.
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Dzięki specjalnej konstrukcji króćca złączki, uszczelnienia O-ringowe, wrażliwe na błędy montażowe, nie
wystają ponad obrys króćca i podczas wsuwania
rury nie są narażone na uszkodzenie. Nie ma zatem
konieczności kalibrowania i fazowania wewnętrznej krawędzi rury, co ułatwia i przyspiesza montaż.
Dodatkowo wprowadzono ochronę przed korozją bimetaliczną. Tworzywowy pierścień mocujący zaprasowywaną tuleję do złączki, spełnia
funkcję przekładki dielektrycznej, dzięki czemu
aluminium rury nie styka się z mosiężnym korpusem złączki. Zastosowano również identyfikację
średnic za pomocą różnych kolorów pierścienia.
Różne kolory usprawniają pracę zarówno w magazynie, jak i na budowie.
Natomiast funkcja precyzyjnego pozycjonowania, pozwala zawsze na dokładne ustawienie
szczęk zaciskarki względem stalowego pierścienia na złączce i zapewnia prawidłowe wykonanie
zaprasowania. Konstrukcja złączki uniemożliwia
niekontrolowane przesunięcie szczęk zaciskarki
podczas procesu zaprasowywania.
Wykonawcy doceniają podczas montażu możliwość kontroli osadzenia rury. Głębokość osadzenia złączki w rurze kontroluje się, obserwując otwory tulei zaprasowywanej. Dzięki tej kontroli mamy
pewność poprawnego wykonania połączenia.
Uniwersalność
Wykonawcy pozostawiono wybór, jakie złączki
zastosować w instalacji: mosiężne czy PPSU.
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Dowolność dotyczy również rodzaju rur. Rurą dedykowaną do systemu KAN-therm ultraPRESS
jest rura PERTAL, natomiast złączki współpracują
również z rurami PEXC, PERT, blueFLOOR PERT.
Warto dodać, że system KAN-therm ultraPRESS
jest w pełni kompatybilny i zastępowalny z dotychczasowym systemem KAN-therm PRESS
zarówno w zakresie złączek, jak i rur. Uniwersalność systemu dotyczy również narzędzi. Złączki KAN-therm Press są dostosowane do zaprasowania dwoma profilami szczęk U lub bardziej
uniwersalnym TH, co jest rozwiązaniem wyjątkowym w systemach rurowych. Wraz z wprowadzeniem nowego systemu oddaliśmy do
dyspozycji naszych klientów także spersonalizowane narzędzia KAN, składające się z trzech
kompletów urządzeń ze szczękami U i TH, wyposażonych w funkcję automatycznego cofania szczęk.
Trwałość rozwiązań KAN
Do pozostałych cech złączek w Systemie KAN-therm ultraPRESS możemy zaliczyć wytrzymałość mechaniczną. Wykonywane w Laboratorium Kontroli Jakości KAN badania wykazują, że
okres użytkowania instalacji z rur i złączek systemu KAN-therm ultraPRESS przekracza 50 lat.
Ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji systemów instalacyjnych zapewnia bezpieczeństwo
i niezawodność proponowanych rozwiązań, które
są nieustannie doskonalone.

KAN sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com

rekl ama
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TECEflex i TECElogo, czyli instalacja wodna od TECE
Różne systemy dla zwolenników różnych połączeń
Wśród bogatej oferty systemów rurowych TECE, instalatorzy, ale też
klienci budujący czy modernizujący dom mogą wybrać jeden z systemów
dedykowanych do ciepłej i zimnej wody użytkowej: TECEflex – jako system
instalacyjny o szerokim zakresie stosowania w budynku z niezawodnymi
połączeniami w postaci tulei nasuwanych lub TECElogo – system rur
wielowarstwowych z bardzo szybkim łączeniami wtykowymi typu push-fit.
TECEflex – uniwersalny, czyli wszystkie
instalacje w domu w jednym systemie
TECEflex jest uniwersalnym rurowym systemem
instalacyjnym zarówno do instalacji sanitarnych,
jak i grzewczych czy pneumatycznych (sprężonego powietrza).
W systemie tym do instalacji sanitarnych dedykowane są 2 rodzaje rur:
• rury elastyczne z polietylenu wysokiej gęstości
sieciowanego metodą elektronową PE-Xc oznaczone jako sanitarne,
• rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE (PE-Xc/Al/
PE-RT typu II) .
Rura sanitarna TECEflex ma zastosowanie w instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości usieciowanego w strumieniu elektronów. Rura ta jest
również rurą bazową do produkcji rur grzewczych i wielowarstwowych.
Rura sanitarna TECEflex produkowana jest
w szeregu ciśnieniowym SDR 7,3 (dawniej PN
20) i odpowiada wysokim wymaganiom wytrzymałościowym instalacji sanitarnych. Dzięki swej

elastyczności rura sanitarna TECEflex nadaje się
do stosowania w układach kondygnacyjnych
i mieszkaniowych oraz do instalowania w szachtach instalacyjnych, w ściankach instalacyjnych,
w posadzkach oraz w bruzdach ściennych.
Rura dostępna jest w rozmiarach: 16x2,2; 20x2,8;
25x3,5 (w zwojach).
Rura do zastosowania w klasie 2, Tmax= 80oC, Tmal =
95oC
Rura wielowarstwowa TECEflex
Rury wielowarstwowe TECEflex można stosować:
- do rozprowadzenia instalacji sanitarnych na
piętrach lub w mieszkaniu,
- w piwnicach jako główne przewody poziome,
pionach instalacyjnych i jako instalacją nadtynkową (w izolacji termicznej),
- jako instalację podtynkową (w izolacji termicznej).
Rura wielowarstwowa TECEflex wyposażona
jest w bardzo mocną rurę wewnętrzną PE-Xc.
Warto zaznaczyć, że rura ta samodzielnie spełnia wszystkie wymagania odnośnie wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę. Dodatkowo rurę
wewnętrzną pokryto płaszczem aluminiowym
TECEflex
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i zewnętrzną powłoką PE (PE-RT typu II), które
są gwarancją dodatkowej wytrzymałości mechanicznej. Ta specjalna konstrukcja rury wielowarstwowej TECEflex gwarantuje jej wytrzymałość na wyboczenia, co pozwala na gięcie rury
ręcznie bez użycia sprężyn.
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AL/PE jest rurą ze
zgrzewanym doczołowo płaszczem aluminiowym. Kombinacja materiałów redukuje wydłużenie termiczne, równocześnie czyniąc rurę odporną na deformację i wytrzymałą na zginanie.
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Rura dostępna jest w rozmiarach: 15x2,6; 17x2,75;
21x3,45; 26x4,0; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6.
Występuje w zwojach (do średnicy 32) oraz
w sztangach (pełny zakres średnic).
Rura do zastosowania w klasie 1/2/4/5, Tmax =
90oC, Tmal = 100oC.
Strategia TECEflex: różne rury, jedna złączka
TECEflex cechuje uniwersalne zastosowanie do
instalacji wody pitnej (ciepłej i zimnej), grzewczej, sprężonego powietrza oraz gazowej (nie dotyczy rynku polskiego) – 5 instalacji i tylko jedna
złączka. Te same złączki mogą być użyte nie tylko
z rurą wielowarstwową, ale też z rurą sanitarną
i grzewczą TECEflex. Redukuje to koszty magazynowania i jednocześnie oferuje elastyczne możliwości montażu na budowie.
System TECEflex oferuje szeroki asortyment złączek metalowych: mosiężnych i z brązu. Alternatywnie do złączek metalowych, można zastosować tańsze złączki z tworzywa sztucznego PPSU.

Do łączenia rur stosuje się aksjalną technikę zaciskowych tulei łączących – połączenia bez użycia
O-ringów. W przeciągu 25 lat na całym świecie
wykonano z TECEflex miliony połączeń rurowych
metodą zaciskania osiowego: rura jest rozszerzana i nasuwana na złączkę – tuleja zaciskowa
po nasunięciu na złącze tworzy absolutnie bezpieczne połączenie.
TECEflex uzyskał certyfikat DVGW za jego odpowiednią higienę dla wody pitnej, a jego długa co
najmniej 50-letnia żywotność została potwierdzona badaniami. Wielkim plusem bezoringowej, aksjalnej technologii zaciskania jest brak tzw.
„martwych przestrzeni”, w których mogłaby stagnować woda i gdzie dochodziłoby do rozwoju
bakterii. TECEflex nadaje się do każdej instalacji
wody pitnej, a materiały, z których wykonane są
złączki są certyfikowane w całej Europie.
TECElogo – system ze złączkami push-fit
TECElogo jest uniwersalnym systemem instalacyjnym do instalacji sanitarnych i grzewczych.
Obejmuje on rury wielowarstwowe o średnicach
zewnętrznych od 16 do 63 mm.
W skład systemu wchodzą rury wielowarstwowe:
PE-Xc/Al/PE (PE-Xc/Al/PE-RT typu II) w zakresie
średnic 16-63 mm oraz rury PE-RT typ II/Al/ PE-RT typu II w zakresie średnic 16-25 mm.
Łączenie rur odbywa się bez narzędzi do zaciskania. Montaż systemu wymaga jedynie użycia nożyc i kalibratora do rur. Przygotowaną w ten sposób rurę nasuwa się na króciec złączki rurowej
TECElogo, i połączenie gotowe. Bezpieczne połączenia osiąga się w TECElogo komfortowo, łatwo i precyzyjnie.
Złączka wtykowa TECElogo typu push-fit
Bardzo kompaktowa i łatwa w montażu. Jej wysoką odporność na uderzenia zawdzięcza kombinacji

TECElogo
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wysokoodpornego mechanicznie tworzywa sztucznego PPSU® wzmocnionego włókniną z poliamidu.
Wszystkie złączki gwintowane wykonane są
z metalu: mosiądz lub brąz. Szczególnie brąz jest
odpowiedni w instalacji wody pitnej z uwagi na
występującą często agresywność wody.
Złączki i rury TECElogo zostały przebadane przez
DVGW oraz PZH i zostały dopuszczone do instalacji wody pitnej.
Obok standardowych złączek, TECElogo oferuje także praktyczne rozwiązania zmontowane fabrycznie, np. do instalacji umywalek czy podłączeń grzejników.
Cechy TECElogo:
• łączenie bez użycia drogich narzędzi do kalibrowania i zaciskania,
• wysoka odporność na ciśnienie i wysoką temperaturę,
• system z Atestem Higienicznym,
• możliwość montażu podtynkowego,
• odporne na zmianę kształtu, wytrzymałe na
zginanie rury wielowarstwowe,
• demontowalne złączki, nadające się do ponownego wykorzystania,
• odporność na korozję.
Parametry pracy: Tmax = 90oC; Pmax= 10 bar.

TECE sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
tel. 71 38 39 100,
tece@tece.pl,
www.tece.pl
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Automatyka Unisenza – optymalna temperatura w domu
Jak zapewnić optymalną
temperaturę w każdym
pomieszczeniu niezależnie od pory
roku? W odpowiedzi na potrzeby
rynku firma Purmo wprowadziła
automatykę Unisenza, która
zapewnia precyzyjne sterowanie
oraz efektywność w ogrzewaniu
i chłodzeniu płaszczyznowym.
Prosta instalacja i obsługa
dla instalatorów
Sterowniki centralnego ogrzewania są coraz bardziej popularne na rynku, ponieważ z jednej strony
zapewniają optymalny komfort cieplny, a z drugiej
pozwalają na efektywne ogrzewanie budynku i obniżenie rachunków za energię. Nowa automatyka
Unisenza firmy Purmo to systemowe rozwiązanie
do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym. Zapewnia wiele istotnych korzyści zarówno instalatorom, jak i użytkownikom końcowym.

Nowe rozwiązanie firmy Purmo – automatyka Unisenza to kompletne rozwiązanie sterujące systemami ogrzewania płaszczyznowego zapewniające
poczucie komfortu cieplnego dla użytkowników. Oprócz listwy automatyki
i siłownika termicznego system Unisenza obejmuje trzy różne termostaty,
które umożliwiają sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem. Dzięki wysokiej
jakości produktom, które są równie łatwe w instalacji, jak i w obsłudze użytkownicy uzyskują wygodną kontrolę ogrzewania i chłodzenia dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i preferowanych poziomów komfortu cieplnego.

Przede wszystkim elementy sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem w systemie Unisenza
zostały zaprojektowane z myślą o niezwykle
łatwym, wręcz intuicyjnym montażu. Instalatorzy otrzymują zestaw przejrzystych instrukcji i gotowych schematów elektrycznych, które
w prosty sposób prowadzą ich przez cały proces instalacji. Drugą istotną kwestią jest proste
ustawienie automatyki. W systemie Unisenza
bardzo ważną funkcję spełnia listwa automatyki
odbierająca ustawienia z termostatów pokojowych i przetwarzająca je na sygnały dla siłowników termicznych, które otwierają i zamykają przepływ wody w pętlach w odpowiednich
pomieszczeniach. W każdej skrzynce rozdzielczej można zainstalować do 20 siłowników,
dzięki czemu większe systemy nie stanowią
żadnego problemu. Tworzenie takich dedykowanych połączeń jest proste, ponieważ wystarczy sprawdzić czy L jest podłączone do L, N do
N, NSB do NSB itd.
Dodatkowo gama elementów sterujących Unisenza jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi
typami systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz wszystkimi źródłami ciepła/
chłodu (pompami ciepła, kotłami itp.). Niezależnie od źródła ciepła system sterowania szybko
reaguje na każdą zmianę, aby zagwarantować
wydajne ogrzewanie i chłodzenie. Jedną z najważniejszych zalet systemu jest możliwość indywidualnej regulacji – seria Unisenza to trzy
różne termostaty, które umożliwiają regulację
temperatury w zależności od preferencji i budżetu użytkownika. Wszystkie termostaty, począwszy od prostego elektronicznego z pokrętłem,
poprzez nowoczesny cyfrowy, aż po programowalny termostat Wi-Fi z możliwością sterowania
przez aplikację Plug&Play, łączą się w jedną całość, dzięki czemu instalator może zaoferować
różne kombinacje rozwiązań.
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Proste rozwiązanie dla optymalnej
temperatury
System Unisenza umożliwia użytkownikom indywidualne ustawienie idealnej temperatury
dla każdego pomieszczenia w zależności od jego
wykorzystania i bez konieczności uwzględniania
temperatury w innych pomieszczeniach. Oznacza to bardzo wydajne ogrzewanie, co jest korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak
i w znaczący sposób wpływa na obniżenie rachunków za energię. Każdy z termostatów umożliwia sterowanie zarówno ogrzewaniem, jak i chłodzeniem, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć
się optymalnym komfortem cieplnym w każdym
pomieszczeniu bez względu na porę roku.
Automatyka Unisenza umożliwia także sterowanie centralne – na przykład w prosty sposób
można obniżyć temperaturę nocną lub przełączyć się na tryb chłodzenia w całym domu.
Ta zaawansowana technologia umożliwia także inteligentną automatyzację płaszczyznowych

systemów ogrzewania i chłodzenia za pomocą
sterowników Unisenza, które mają możliwość
dostosowania swoich algorytmów do takich
funkcji jak np. otwarte okno, regulacja precyzyjna PI czy samouczenie się. System zaprojektowany został także z myślą o bezpieczeństwie
użytkowników. Listwa automatyki ma zacisk
alarmowy umożliwiający podłączenie opcjonalnego czujnika punktu rosy i/lub termostatu bezpieczeństwa ST w celu ochrony systemu przed kondensacją podczas chłodzenia lub
zbyt wysoką temperaturą podczas ogrzewania.
Dzięki temu zabezpieczeniu komponenty systemu są chronione. Kolejną funkcją bezpieczeństwa jest możliwość zapobiegania zastojowi
polegająca na uruchamianiu pompy na 5 minut
co 24 godziny, co zapobiega zatarciu pompy po
dłuższym czasie bezczynności, np. wyłączeniu
na lato. Niewątpliwą zaletą systemu jest także
dedykowana aplikacja instalowana na smartfonie lub tablecie umożliwiająca indywidualne
i intuicyjne sterowanie temperaturą w domu.

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

58

rekl ama

10/2022

10/2022

Rewolucyjne elektryczne
podgrzewacze wody
Tronic marki Bosch
Nowa generacja urządzeń
Bosch wyznacza wysokie standardy
podgrzewania wody, dzięki nowej
serii elektrycznych przepływowych
podgrzewaczy wody Tronic 4000,
5000, 7000 i 8500i. Poprzednia oferta
elektrycznych podgrzewaczy wody
została całkowicie zmieniona
i uzupełniona o nową serię Tronic
o wyrafinowanym designie. Urządzenia
mają ulepszoną elektronikę, zwiększoną
wydajność i nowe oprogramowanie.
Instalatorzy i użytkownicy będą
również zadowoleni z nowej
technologii połączeń, która upraszcza
szybką wymianę starych urządzeń
na nowe. Elektryczne przepływowe
podgrzewacze wody mają zakres
mocy od 11 do 27 kW i dzięki klasie
efektywności energetycznej A, w pełni
spełniają wymagania Dyrektywy UE
w sprawie ekoprojektu.
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Design i bezpieczeństwo
Nie tylko designerska obudowa sprawia, że nowa
seria Tronic przyciąga wzrok. Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody są mniejsze, węższe i dzięki głębokości wynoszącej jedynie 11 cm
zajmują jeszcze mniej miejsca niż dotychczasowe urządzenia. Obudowę konstrukcyjną można łatwo zdjąć, a komponenty wysokoprądowe
są ukryte za drugą osłoną, dostępną dla specjalistów. Kolejnym aspektem bezpieczeństwa
w najwyższej linii nowej serii TR8501i jest opatentowana przez Bosch funkcja AquaStop, która zapobiega wyciekom w urządzeniu i oferuje
dożywotnią gwarancję na uszkodzenia spowodowane przez wodę. W przypadku nieszczelności, woda w urządzeniu zostanie zebrana i przepłynie do pojemnika z układem pływakowym.
Przy nadmiernej ilości wody następuje aktywacja funkcji AquaStop. Dopływ zimnej wody
zostaje automatycznie zablokowany, co gwarantuje uniknięcie szkód, jakie mógłby spowodować wyciek. Funkcja ta stosowana jest również w urządzeniach AGD np. w zmywarkach
czy w pralkach.
Łatwa instalacja
Transparentna tylna ściana nowego przepływowego podgrzewacza wody Tronic umożliwia łatwą wymianę – szczególnie w istniejących
instalacjach: otwory pozostałe po starych urządzeniach mogą być nadal wykorzystane dzięki
zoptymalizowanemu tylnemu panelowi. W ten
sposób unika się niepotrzebnego wiercenia otworów w ścianie. Nowe poprowadzenie kabli jeszcze bardziej ułatwia instalatorowi podłączenie
przepływowego podgrzewacza wody. Jeśli tylny panel jest mocowany do ściany, urządzenia
z serii Tronic można po prostu wpiąć za pomocą
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„Prawo i Klimat”
– nowy kwartalnik Ministerstwa
Klimatu i Środowiska
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 4 października 2022 r. odbyła się konferencja inaugurująca działalność czasopisma naukowego
„Prawo i Klimat”.

TR8501i

TR7001

TR5001

Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie, z kolorowym wyświetlaczem LCD

technologii mocowania CLICKFIX plus, dzięki czemu są stabilne. Urządzenie można zamontować
w trzech łatwych krokach (krok 1 – montaż tylnej
ściany, krok 2 – wykonanie przyłącza wody zimnej:
punkty przyłączy w ramie są oznaczone kolorem,
krok 3 – montaż panelu przedniego). Szybko i łatwo. Ponadto dostępne są 3 miejsca do przyłącza
przewodów elektrycznych, jedno od góry i dwa
od dołu, co zapewnia łatwy i elastyczny montaż.
Elastyczna praca i dopasowanie się
do oczekiwań użytkownika
W odróżnieniu od poprzedniej generacji, wszystkie nowe serie Tronic mają większą elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 3w1 (wyjątek stanowi model
TR5001 11/13 EB, gdzie mamy do dyspozycji
2 moce grzewcze). Pozwala to na dostosowanie mocy urządzenia do wymagań układu, który obsługuje urządzenie nawet po późniejszej

TR4001

Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie

rozbudowie czy zmianie parametrów punktów
odbioru wody. Przykładowo, wymiana zwykłej
baterii prysznicowej na deszczownicę wodną
o większym przepływie wody nie będzie wiązać
się już z koniecznością zakupu modelu o większej mocy. Wystarczy zmienić pozycję przełącznika mocy. Wszystkie modele elektrycznych
przepływowych podgrzewaczy wody pozwalają na elektroniczne sterowanie urządzeniem.
W ten sposób można zaoszczędzić do 30% wody
i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie.

i zapewnia większe bezpieczeństwo. Ta seria urządzeń ma fabrycznie wbudowany moduł do sterowania zdalnego i można nim łatwo sterować za
pomocą sieci WLAN za pośrednictwem aplikacji
Bosch HomeCom Easy. Aplikację można pobrać
bezpłatnie ze strony Google Play i/lub App Store.
Pozostałe modele z nowej serii Tronic (TR7001,
TR5001 oraz TR4001) mogą również zostać doposażone w moduł do komunikacji zdalnej G10-1W,
który dostępny jest jako akcesorium.

Tronic 8501i – po prostu inteligentna
obsługa
TR8501i wyposażony jest w intuicyjny, kolorowy
wyświetlacz dotykowy z pięcioma dotykowymi klawiszami. Za pomocą wyświetlacza można wybrać funkcję – ochrona przed poparzeniem, która ogranicza maksymalną temperaturę

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
termotechnika@pl.bosch.com
www.bosch-termotechnika.pl
rekl ama

Konferencji towarzyszyły panele dyskusyjne nt.
polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zwalczania przestępczości środowiskowej w Polsce.
W trakcie drugiej z debat, wiceminister Jacek
Ozdoba podkreślił, że nowelizacja przepisów
w zakresie przestępczości środowiskowej przełożyła się na wzrost skuteczności Inspekcji Ochrony Środowiska.
– Dziś nie ma przyzwolenia dla przestępstw środowiskowych. Nastąpiła zmiana nastawienia w tym
zakresie. Wzorujemy się na przykładzie ścigania
przestępstw VAT-owskich. Dzięki temu „szara strefa” zmniejsza się – zaznaczył wiceminister Ozdoba. – Nie są wykluczone kolejne zmiany w przepisach, aby jeszcze skuteczniej móc ścigać sprawców
przestępstw środowiskowych.
Czasopismo „Prawo i Klimat” jest zbiorem poglądów naukowych, analiz oraz miejscem wymiany doświadczeń praktyków w zakresie zagadnień społecznych i prawnych związanych
z szeroko pojętymi klimatem i ochroną środowiska. Podejmowane w kwartalniku tematy pozwolą przybliżyć poruszaną problematykę oraz
przyczynią się do właściwej praktyki stosowania prawa.
Wydawcą czasopisma jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Kliknij, aby pobrać pierwsze dwa numery kwartalnika „Prawo i Klimat”
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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Nowe separatory
ADS 180 HP do instalacji
z pompami ciepła
Przez lata stosowaliśmy filtry siatkowe i wszystko działało.
Ale czy wszystko było super? Czy zdarzyło się, że byliście wzywani do
„zaciętych” zaworów termostatycznych lub do grzejnika, który „nie daje”
ciepła? W nowych instalacjach nie zwracamy uwagi na takie problemy.
Jednak w miarę upływu czasu pojawią się zanieczyszczenia, rozwija się
korozja, odkłada się kamień na elementach wewnątrz instalacji.
Jak skutecznie temu zapobiec?
Zanieczyszczenia oznaczają uszkodzenia drogich części, obniżenie wydajności instalacji i nieprawidłową jej pracę. Często nawet nie wiadomo, w jakim stanie jest instalacja. A co może się
w niej pojawić? Cząstki metalu i rdzy, pozostałości po pracach instalacyjnych (resztki po spawaniu i lutowaniu rur), metaliczne elementy instalacji, piasek, wreszcie kamień, który ogranicza
przekazywanie ciepła z wymienników do medium grzewczego.
Zanieczyszczenia – i co z tego?
Drobne zanieczyszczenia mają jednak ogromny wpływ na instalację, a właściwie na jej nieefektywną pracę albo awarie. Nowa instalacja skorodowała? Powodem jest osiadanie na

dole instalacji zanieczyszczeń, które mogą osadzać się także w rurach, ograniczyć ich średnicę i przepływ, a efektami będą niedogrzane
pomieszczenia i szumy w instalacji. W pompach obiegowych pole magnetyczne przyciąga cząstki metaliczne, które uszkadzają wirnik.
W zaworach termostatycznych mieszających
zanieczyszczenia blokują wbudowany termostatyczny element, co uniemożliwia poprawne funkcjonowanie zaworu, a w konsekwencji
całej instalacji. Podobnie w zaworach obrotowo-mieszających z siłownikiem – zanieczyszczenia blokują zawieradło i mogą uszkodzić
mechanizm siłownika.
Nie myślimy o tym, montując nową instalację,
ale czas biegnie, a wraz z nim pojawiają się problemy. Część z elementów zaczyna korodować,
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a w niektórych miejscach mogą rozwijać się bakterie. Dlatego instalacja grzewcza powinna być
wyposażona w separator zanieczyszczeń, który
ma dużo wyższą sprawność usuwania zanieczyszczeń niż tradycyjny filtr siatkowy. Nie jest to tylko system filtracji mechanicznej i magnetycznej,
ale przede wszystkich ochrona urządzeń przed
zanieczyszczeniami stałymi oraz metalicznymi,
a przez to wydłużona żywotność kotłów, pomp
ciepła i innych elementów instalacji.
Kompleksowa ochrona
Najlepszą metodą na zabezpieczenie instalacji
z pompą ciepła jest montaż magnetycznych separatorów zanieczyszczeń ADS 180 HP. Jest to
rozwiązanie 2 w 1, ponieważ łączy zalety filtra
siatkowego oraz separatora.
Przyjrzyjmy się bliżej, co urządzenie ma do zaoferowania:
• konstrukcja – precyzyjna budowa oraz wewnętrzny element filtracyjny sprawiają, że zanieczyszczenia są przyciągane przez magnes
i osiadają na siatce,
• kształt i siła magnesu neodymowego (14 000 GS)
– wchodzący do środka separatora magnes maksymalnie styka się z medium, przez co skutecznie przyciąga więcej zanieczyszczeń,
• gęstość siatki filtracyjnej (800 µm) – skutecznie
wychwytuje zanieczyszczenia niemagnetyczne,
• łatwość konserwacji – wystarczy odkręcić zawór spustowy, a zebrane zanieczyszczenia zostaną usunięte,
• duży przepływ (Kvs 17,1 m3/h, maks. zalecany
przepływ 6,9 m3/h),
• duża komora osadnika na odseparowane zanieczyszczenia,
• możliwość wkręcenia odpowietrznika – dzięki
umiejscowieniu korka na górze.
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Bez konieczności wymiany
Separatora zanieczyszczeń ADS 180 nie trzeba wymieniać, chyba że dojdzie do uszkodzenia mechanicznego. Należy jednak pamiętać,
aby czyścić go regularnie (najlepiej raz na sezon grzewczy) z uwagi na ciągłą pracę całej instalacji i pojawiające się zanieczyszczenia. Rutynowe czyszczenie najlepiej rozpocząć od razu
po jego zamontowaniu, cotygodniowo usuwając zanieczyszczenia. Stopniowo, w miarę pracy całej instalacji, można oczyszczać go raz na
miesiąc. Stała kontrola separatora jest ważna,
ponieważ zanieczyszczenia zebrane na siatce
filtracyjnej utrudniają przepływ czynnika w instalacji. Im bardziej zanieczyszczona siatka, tym
większy spadek ciśnienia w separatorze i mniejszy przepływ medium. To oznacza spadek efektywności całego systemu, a w konsekwencji nawet niedogrzewanie pomieszczeń.

Gdzie najlepiej go umieścić?
Montaż separatora ADS 180 HP jest łatwy, należy jedynie pamiętać, aby instalować go wyłącznie na przewodach poziomych, a zawór spustowy powinien być zawsze skierowany w dół.
Dla ułatwienia strzałka umieszczona na korpusie pokaże dopasowanie do kierunku przepływu medium od instalacji do źródła. Zalecane
jest także założenie zaworu odcinającego przed
i za separatorem, żeby ułatwić czynności konserwacyjne.
Czy tylko separator?
Aby instalacja była zabezpieczona kompleksowo,
rekomendujemy używanie inhibitorów korozji
BCI, specjalnego środka chemicznego tworzącego warstwę na powierzchniach metalowych,
chroniącą przed korozją i osadzaniem się kamienia. Inhibitor wydłuża żywotność wszystkich
elementów instalacji. Jest wlewany bezpośrednio do niej i może być stosowany z każdym źródłem ciepła i wszystkimi rodzajami materiałów
w instalacjach.
Przed uszkodzeniami na skutek zamrożenia medium w instalacji uchroni zawór antyzamrożeniowy AAV. Dedykowany do instalacji z powietrzną pompą ciepła typu monoblok, chroni pompę
ciepła i instalację.

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl
zok@afriso.pl
rekl ama
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W Warszawie ubywa kopciuchów,
mimo to tempo wymiany
jest zbyt słabe
Od początku roku do 15 sierpnia wymieniono
w Warszawie 154 kotły na węgiel – 56 z Programu Czyste Powietrze i 98 z warszawskiego programu dotującego wymianę kotłów. Urząd Miasta szacuje, że w stolicy wciąż działa około 7500
kotłów na węgiel. Odliczając już złożone wnioski
o wymianę, w Warszawie pozostanie jeszcze co
najmniej pięć tysięcy kopciuchów. Od pierwszego stycznia wszystkie te kotły staną się nielegalne. Aktywiści Warszawy Bez Smogu namawiają
warszawiaków do złożenia wniosku o dopłatę do
wymiany wynoszącą około 16 tysięcy złotych.
W Urzędzie Miasta złożono łącznie ponad 1800
wniosków o wymianę kotłów, zła wiadomość jest
taka, że po nowym roku w Warszawie pozostanie ponad 5000 nielegalnych kotłów na węgiel.
W nadchodzącym sezonie grzewczym powietrze
będzie fatalnej jakości. Tysiące kopciuchów nie
pomogą w tej sytuacji, zwłaszcza w dzielnicach
na obrzeżu miasta, takich jak Wawer, Rembertów czy Białołęka.
Kilka lat temu, gdy Warszawa rozpoczęła działania antysmogowe, Urząd Miasta oszacował liczbę
kopciuchów na ok. 18 000 sztuk. Obecnie miasto
szacuje tę liczbę na około 7500. Niższa liczba wynika z inwentaryzacji, jaką prowadzi Urząd Miasta oraz danych płynących z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do 5 września
do bazy CEEB na terenie Warszawy wpisano 3675
kotłów na węgiel, w tym 3030 pozaklasowych
kopciuchów, wiadomo też że wnioski złożono dla
71% punktów adresowych. Można więc przypuszczać, że wśród pozostałych posesji, które nie wpisały się do bazy również występują kopciuchy.
Zmniejszenie liczby kopciuchów przypisać można również aktywności mieszkańców stolicy,

Fot. Raport „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie„ Polski Alarm Smogowy

Wszystkie te elementy skutecznie współdziałają
razem – powracający z instalacji czynnik wpływa
do separatora i kierowany jest do wnętrza siatki
filtracyjnej. Dzięki budowie, która wywołuje ruch
wirowy, wspomagane jest oddzielanie zanieczyszczeń. Te metaliczne (np. cząstki rdzy, opiłki metali) zostają przyciągnięte przez magnes. Te niemetaliczne w kolejnym etapie osiadają na siatce
filtracyjnej. Następnie oczyszczone medium trafia do źródła ciepła/chłodu.
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korzystających z programu dotacyjnego Urzędu
Miasta. W latach 2017-2022 korzystający z miejskich dotacji wymienili 4903 kotłów.
Aktywiści przypominają, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Antysmogową kopciuchy będą
mogły legalnie funkcjonować tylko do końca
tego roku. Dodatkowo od pierwszego października 2023 r. w Warszawie zacznie obowiązywać
zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych. Dlatego ważna jest wymiana, na którą wciąż można uzyskać dotację ok. 16 tys zł.
z Urzędu Miasta. Termin złożenia wniosku o dotację upływa 31 grudnia 2022 r.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij
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Roth Thermotank Quadroline
do ciepłej wody użytkowej dla pomp ciepła
Jus t y n a p y t kows k a

Technologia wydmuchu z wytłaczaniem od 1971 roku
zapoczątkowała w firmie Roth stałą produkcję naziemnych
zbiorników do magazynowania oleju opałowego
w budynkach. Duże, własne doświadczenie produkcyjne
jest dzisiaj efektem nowatorskiego projektu zasobników
ciepłej wody użytkowej i zbiorników buforowych centralnego
ogrzewania Roth Thermotank Quadroline do pomp ciepła.

Od lewej: TQ-TW 325/500/850, TQ-TWK 500/850, TQ-TWT 500/850

Roth Thermotank Quadroline to pierwszy na
świecie zbiornik z tworzywa magazynujący ciepło na potrzeby przygotowania wody użytkowej i/lub ogrzewania pomieszczeń przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do systemu
grzewczego ze wszystkimi rodzajami źródła ciepła, w szczególności z pompą ciepła, w tym również z kotłem gazowym, na olej opałowy, instalacją solarną. Oferta programowa zasobników
Roth Thermotank Quadroline do c.w.u. obejmuje modele z wężownicą TQ-TW 325/500/850 oraz
kombi TQ-TWK 500/850, tzn. z wężownicą i buforem c.o. oraz kombi dodatkowo ze sprzęgłem
hydraulicznym TQ-TWT 500/850.

Wężownica ze stali nierdzewnej

Proces produkcji zasobników
Roth Quadroline
Zasobniki wytwarzane są z polietylenu HDPE
(PERT) wzmocnionego kompozytem w postaci taśmy z włókna szklanego uplastycznionego
tworzywem sztucznym poprzez wygrzewanie
w piecu grzałkami w temperaturze 200°C oraz
aluminiową warstwą antydyfuzyjną. W procesie produkcyjnym po wytłoczeniu zbiornika
w formie, następuje odcięcie czapy górnej
i dolnej. W ten sposób możliwe jest włożenie do
wewnątrz wężownicy DN32 ze stali nierdzewnej. Maks. ciśnienie pracy wężownicy to 10 bar.

10/2022

Zbiornik HDPE
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Po zamocowaniu jej w trzech zadanych punktach, dół i góra zbiornika zamykane są nowymi
elementami podstawy i przykrycia wytworzonymi na wtryskarkach. Jako warstwa antydyfuzyjna na zbiornik nawijana jest warstwa folii
aluminiowej. Trzecią warstwę konstrukcji zbiornika stanowi kompozyt w postaci taśmy włókna szklanego dla stabilności ciśnieniowej (srebrne nitki włókna podgrzewane w piecu w temp.
200°C z tworzywem sztucznym, przez co następuje uplastycznienie taśmy). Po owinięciu
zbiornika kompozytem mocowane są przyłącza od dołu i od góry w zależności od wariantu
zbiornika. Możliwe są maks. 4 przyłączenia wraz
z króćcami do przyłączenia instalacji.
Dla stabilności zbiornika mocowany jest styropianowy element podstawy dolnego i górnego
przykrycia z wgłębieniami/uchwytami do przenoszenia zbiornika, oba elementy są napinane
i bindowane taśmą. Finalną warstwę konstrukcji zbiornika stanowi modułowa izolacja ze styropianu EPS 30 kg/m3. Opcjonalne wyposażenie
zasobnika stanowi płaszcz termiczny Thermocoat plus – klasa energetyczna A.
Cechą charakterystyczną zasobników ciepłej
wody użytkowej Roth Quadroline jest higieniczny sposób pracy. C.w.u. znajduje się wyłącznie
w wężownicy ze stali nierdzewnej o długości: 26
m.b. dla pojemności 325 i 500 l i 38 m.b. dla pojemności 850 l. Woda w wężownicy na cele użytkowe jest ogrzewana wodą znajdującą się w pozostałej części zbiornika w ilości, jaka jest konieczna
(brak przestojów wody, bez ryzyka Legionelli).
Dobór zasobnika Roth Thermotank
Quadroline do pompy ciepła

Mocowanie wężownicy

Pojemność zasobnika ciepłej wody użytkowej nie
zależy od mocy pompy ciepła i należy go dobierać w zależności od zapotrzebowania na c.w.u.
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Przykład doboru zasobnika TQ-TW
Dane: dom jednorodzinny, 4 mieszkańców, wyposażenie: standardowa wanna, prysznic,
2x umywalka, bidet, zlewozmywak. Największy pobór wody – wanna. W tym samym czasie
mieszkańcy korzystają zazwyczaj ze zlewozmywaka, bardzo rzadko albo wcale jednocześnie
uruchamiana jest wanna i prysznic.
Wymagana dobowa ilość c.w.u.: 4 osoby x 40 l/osobę/dobę = 160 l/dobę.
Ustalamy maksymalny jednoczesny pobór c.w.u. z punktów czerpalnych. Zakładamy, że w tym
przykładzie będzie to wanna i zlewozmywak, czyli 15 l/min + 5 l/min = 20 l/min.
Zakładamy, do jakiej temperatury będzie ładowany zasobnik oraz jaką chcemy uzyskać temperaturę wody na odpływie ze zbiornika: temp. ładowania zasobnika = 50°C, temp. wody na
odpływie z zasobnika = 38°C. Na wykresie wydajności zasobnika TQ-TW odczytujemy parametry. Dla tego przypadku odpowiedni będzie zasobnik TQ-TW o pojemności 325 l.

Wielkość zapotrzebowania na c.w.u. określić
można w oparciu o wytyczne polskie np. normę
PN-92/B-01706 lub wytyczne niemieckie opisane w DIN 4708.Do szybkiego doboru wielkości
zasobników przyjmuje się, że normalne dobowe zużycie c.w.u wynosi 40 l/mieszkańca/dobę.
Najlepiej jednak ilość potrzebnej wody określać

na podstawie rzeczywistego zużycia. Dodatkowo dobierając zasobnik TQ, należy ustalić, do
jakiej temperatury będziemy podgrzewać zasobnik (temperatura ładowania zasobnika) oraz
ustalić wymagane parametry wody na odpływie z zasobnika takie, jak: strumień wypływu
oraz temperaturę.

10/2022
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Na tej podstawie ustala się możliwy maksymalny wypływ chwilowy z punktów czerpalnych. Mając potrzebne dane oraz charakterystyki pracy zasobników – sprawdzamy, które
urządzenie pokryje wymagane zapotrzebowanie na ilość ciepłej wody o oczekiwanych parametrach na odpływie.
Zbiorniki buforowe do pomp ciepła

Warstwa antydyfuzyjna z folii aluminiowej

Uzupełnieniem oferty programowej zasobników ciepłej wody użytkowej do pomp ciepła są
zbiorniki buforowe Roth Quadroline centralnego
ogrzewania TQ-P 325/500 oraz TQ-T 325/500/850
ze sprzęgłem hydraulicznym. Zbiorniki buforowe
w połączeniu z pompą ciepła utrzymują wymagany minimalny przepływ wody przez skraplacz
pompy ciepła, gdy pętle ogrzewania podłogowego wyposażone są w siłowniki zaworu rozdzielacza mogące ograniczać przepływ wody
grzewczej. Bufory ograniczają cykle włączeniowe i wyłączeniowe pompy ciepła. Podczas doboru zbiornika buforowego do pompy ciepła przyjmuje się 20-30 l zbiornika na 1 kW mocy pompy
ciepła, średnio: do 14 kW – ca. 325 l, do 20 kW –
ca. 500 l powyżej 20 kW – 850 l.

Warstwa kompozytu włókna szklanego

Zalecany obliczeniowy wypływ z punktu czerpalnego (wydatek):
- wanna: 12-15 l/min,
- duża wanna: 18-20 l/min
- prysznic: 10 l/min,
- panel natryskowy z deszczownicą: 12-18 l/min
- umywalka: 3-4 l/min
- zlewozmywak, bidet : 5-6 l/min

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com
www.roth-polska.com
rekl ama
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Forum Termomodernizacja
2022
A ndr z e j Wis z nie ws k i

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane
przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się
5 października 2022 w Warszawie. Było to kolejne – od 21 lat
organizowane corocznie – spotkanie audytorów energetycznych
i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych
i banków. FORUM składało się z trzech sesji, których przewodnim
motywem było hasło: „Efektywność energetyczna kluczem
do neutralności klimatycznej w budownictwie”. Złotym
sponsorem był Viessmann Sp. z o.o.
Spotkanie otworzył prezes ZAE Dariusz Heim.
Tematem wystąpienia pierwszego prelegenta
Tomasza Gałązki były „Plany legislacyjne na lata
2022-23 dotyczące efektywności energetycznej
budynków”. Jeszcze w tym roku ma wejść w życie
procedowana właśnie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (UCHEB).
Nowelizacja UCHEB jest jednym z kroków prowadzących do wdrożenia nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
2018/844/UE, która między innymi rozszerza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku na wszystkie budynki
i lokale mieszkalne nowobudowane oraz będące przedmiotem najmu i sprzedaży, obliguje
władze do aktualizacji wymagań dotyczących
ochrony cieplnej budynków, a także uściśla obowiązek kontroli systemów ogrzewania i klimatyza-

cji oraz określania klasy energetycznej budynku.
Dla spełnienia wymagań dyrektywy EPBD konieczna
jest również nowelizacja aktów wykonawczych
do ustawy UCHEB, w tym: w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
oraz ich usytuowanie, w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz uchwalenie rozporządzenia w sprawie
wzorów protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Mała nowelizacja rozporządzeń w sprawie metodologii oraz kontroli systemów zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.
Paweł Mirowski (NFOŚiGW) w wystąpieniu
„Oferta NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania
skutkom kryzysu energetycznego” przedstawił
aktualną i przyszłą (do roku 2030) ofertę NFOŚiGW finansowania inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki

metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków wraz z formą jej prezentacji.
Wystąpienie Anny Piórkowskiej z KAPE poświęcone było prezentacji projektu Up-stairs
o promocji koncepcji One Stop Shop w procesie termomodernizacji budynków poprzez zrealizowanie pilotowych projektów w 5 krajach
i rozpowszechnienie rezultatów na pozostałe kraje członkowskie.
Druga sesja, moderowana przez wiceprezesa
ZAE Arkadiusza Węglarza zawierała dalsze prezentacje dotyczące zagadnień regulacyjnych, finansowania oraz ciekawych rozwiązań technologicznych prezentowanych przez przedstawicieli
sponsorów Forum.
Tomasz Makowski (BGK) omówił nowe zasady
przyznawania premii termomodernizacyjnej i remontowej związane z nowelizacją ustawy o FTiR.
Arkadiusz Węglarz (KAPE) – przedstawił przegląd aktualnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków w wybranych krajach UE
w kontekście wykonywanej aktualnie ekspertyzy
dotyczącej aktualizacji polskich WT w tym zakresie.

Fot. Maciej Mijakowski

ze szczególnym uwzględnieniem sektora obiektów budowlanych oraz transformacji energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii.
W obszernej prezentacji omówił następujące programy wsparcia: Klimatyczne Uzdrowiska, Renowacja z Gwarancją oszczędności EPC, POIS
2014-20 (działania 1.3.1 oraz 1.3.2), KPO, FEnIKS,
Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie, Stop Smog,
Fundusz modernizacyjny (środki z ETS). Ogółem
na poprawę efektywności energetycznej i transformację sektora energetycznego w Polsce przeznaczonych będzie ze środków UE oraz ETS ok.
194 mld EUR w ramach programów React EU,
KPO, Polityki Spójności, Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszu Transformacji Energetyki.
Jerzy Kwiatkowski, reprezentujący Narodową
Agencję Poszanowania Energii S.A. przedstawił
referat „Nowelizacja dyrektywy EPBD – krok
w kierunku neutralności klimatycznej”, w którym omówił główne kierunki zmian w postanowieniach projektu nowelizacji dyrektywy EPBD z
grudnia 2021 r. oraz wskazał związane z nimi przewidywane zmiany w polskich przepisach regulujących wymagania ochrony cieplnej budynków,
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Piotr Krysik (KAPE) przedstawił propozycje możliwych zmian w metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw, proponowane w ramach wykonywanej
we współpracy z NAPE ekspertyzy.
Marek Szczepański (BOŚ) przestawił nową ofertę finansowania przygotowania inwestycji w ramach uruchamianej w Banku inicjatywy ELENA,
która obejmuje duży zakres inwestycji związanych
z budownictwem, OZE, magazynami energii,
budową i modernizacją systemów ciepłowniczych i oświetleniem ulicznym. Skierował również ofertę do audytorów energetycznych i firm
doradczych ubiegania się o status doradcy Banku
w projekcie ELENA.
Trzecia sesja moderowana przez Andrzeja Wiszniewskiego zawierała prezentacje projektów
realizowanych aktualnie przez NAPE w ramach
programu UE – Horyzont2020. Założenia oraz aktualny stan prac w projekcie RINNO dotyczącym
kompleksowego podejścia do procesu termomodernizacji omówił Adrian Chmielewski, zaś
rezultaty projektu RENEISSANCE poświęconego
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opracowaniu modeli biznesowych, narzędzi informatycznych wspomagających procesy decyzyjne oraz proces inwestycyjny dla społeczności energetycznych omówił Andrzej Rajkiewicz.

Pobierz Pełna wersja relacji

W Forum wzięło udział 168 osób.
Forum zakończyło losowanie upominków dla uczestników. Rozlosowano
3 licencje oprogramowania Audytor Set
ufundowane przez firmę Sankom Sp.
z o.o. oraz zestaw licencji na 3 programy CERTO ufundowane przez DAEŚ reprezentowaną przez jej prezesa Jerzego Żurawskiego.
Obradom FORUM towarzyszyły wystąpienia i stoiska informacyjne Złotego
sponsora – firmy VIESSMAN Sp. z o.o.
oraz firm: Gazuno Langowski Sp. J.,
Aereco Wentylacja Sp. z o.o., Polenergia Fotowoltaika S.A., Proplast Sp. z o.o.

Fot. Beata Wasiołkowska
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Klimatyzator CLIM’UP SMART marki De Dietrich
W ofercie BDR Thermea Poland
pierwszy raz znalazło się tego
typu urządzenie – klimatyzator
CLIM’UP SMART typu monosplit
(pompa ciepła powietrze/
powietrze). W sprzedaży
dostępnych jest kilka modeli
o mocach od 2,6 do 6,7 kW.
Nowoczesna i wydajna jednostka
zewnętrzna
Urządzenie działa w technologii DC Inverter i składa się z jednostki wewnętrznej UMS i jednostki
zewnętrznej MOSE. Jednostka zewnętrzna jest
wyposażona w wysokowydajną sprężarkę ROTARY DC INVERTER zasilaną bardziej ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, 4-drogowy
zawór rewersyjny, który umożliwia tryb chłodzenia/grzania oraz wentylator o regulowanej prędkości. Regulacja prędkości wentylatora zapewnia szeroki zakres pracy i wysoką efektywność
energetyczną. Moc wentylatora jest utrzymywana
nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Jednostkę wewnętrzną urządzenia wyposażono w wentylator o zmiennej prędkości, który umożliwia nawiew powietrza w 4 kierunkach na odległość aż do 15 metrów. Jest ona
wykonana z użyciem wysokiej jakości materiałów, prezentuje się bardzo elegancko dzięki

opływowym kształtom i nowoczesnemu designowi. Dzięki 5 trybom pracy (auto, chłodzenie,
grzanie, osuszanie, wentylacja) CLIM’UP SMART
sprawdzi się w różnych warunkach. Tryb nocny
zapewnia wysoki komfort akustyczny w porze
odpoczynku, opcja zapobiegania przeciągom
i opcja turbo pozwalają cieszyć się przyjemnym
chłodem lub ciepłem w kilka chwil, a antybak-

teryjne samoczyszczenie sprawia, że eksploatacja klimatyzacji jest higieniczna i wygodna.
Klimatyzacja CLIM’UP SMART to nie tylko wysoka
klasa energetyczna i znakomita wydajność, ale
także niski poziom hałasu, łatwy montaż i komfortowe użytkowanie. Urządzeniem można sterować zdalnie i intuicyjnie w zasięgu do 8 metrów.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881
www.dedietrich.pl

rekl ama

Funkcje i tryby pracy

10/2022

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

Termet z innowacyjnym projektem
Trwają prace nad kotłem na wodór
W laboratoriach badawczych firmy Termet trwają prace nad nowym
projektem, który ma szanse zrewolucjonizować energetykę
budownictwa jednorodzinnego.
Jako ludzkość kilkakrotnie staliśmy w obliczu krytycznych przemian energetycznych i konieczności znalezienia nowego, bardziej wydajnego i dostępnego paliwa, które przyspieszy cywilizacyjny
i przemysłowy rozwój. Zamienialiśmy drewno na
węgiel, węgiel na gaz, wspierając go energetyką
jądrową. Teraz, wobec kryzysu klimatycznego
i wymuszonych zmian geopolitycznych, przyszła
pora na kolejny ruch. Od pewnego czasu szansę
widzimy w odnawialnych źródłach energii.
Świadome i rozwinięte państwa, światowe korporacje, przedsiębiorstwa i koncerny od lat poszukują

coraz bardziej innowacyjnych metod pozyskiwania energii przyszłości – nie tylko efektywnej, również niedegradującej środowiska. Zaawansowane
badania w tym obszarze prowadzi także Termet –
czołowy polski producent urządzeń grzewczych.
Termet, kojarzony głównie z kotłami gazowymi
i podgrzewaczami wody, od kilku lat intensywnie
rozszerza ofertę w zakresie pomp ciepła. Jednocześnie otwiera się na jeszcze bardziej przyszłościowe pomysły. Jednym z nich jest połączenie
innowacyjnych technologii z możliwością wykorzystania paliw przyszłości.

Celem najnowszego projektu firmy
jest stworzenie domowego kotła grzewczego, zaprojektowanego do pracy na
wodorze (a wstępnie pracującego na
gazie), który dzięki zastosowaniu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych będzie produkował i dostarczał
zarówno energię cieplną, jak i elektryczną na potrzeby domowe, a także współpracował z innymi systemami OZE –
na przykład fotowoltaiką – i dzięki temu
stanowił ogniwo modelu prosumenta.

Pomysł opracowania nowatorskiej technologii,
niespotykanej dotychczas w takim wydaniu, łączy trzy podmioty: Termet, Politechnikę Warszawską oraz spółkę Fuel Cell Poland, zajmującą się
badaniami nad ogniwami paliwowymi.
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– W firmie Termet od lat poszukujemy rozwiązań,
które są w naturalny sposób innowacyjne, dbają
o przyszłość planety i wychodzą naprzeciw potrzebom cywilizacyjnym. A ponieważ stoi za nami
76 lat doświadczeń, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna, własne, w pełni wyposażone
i nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe,
staliśmy się dobrym partnerem zarówno dla Politechniki Warszawskiej, jak i Fuel Cell Poland – mówi
Damian Majer wiceprezes zarządu firmy Termet.
Liderem projektu jest profesor dr. hab. inż. Jarosław Milewski, pracownik Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie technologii wodorowych i ogniw paliwowych.
– Samo ogniwo paliwowe to urządzenie idealne
z punktu widzenia energetyki. Bo nie ma części
ruchomych i od razu produkuje prąd elektryczny. Pozwala też osiągnąć rzecz niezwykle dzisiaj
atrakcyjną – uniezależnienie się od elektrowni –
wyjaśnia profesor Milewski.
Podobną technologię wykorzystuje się dziś
w skali przemysłowej, w dużych elektrowniach.
Nowatorstwo projektu polega na swoistym downsizingu tej „wielkowymiarowej” technologii i zastosowaniu jej w budownictwie jednorodzinnym.

TERMET SA jest producentem urządzeń grzewczych w Polsce – kotłów
gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na
odnawialnych źródłach energii, w tym
pomp ciepła. Firma realizuje pełny cykl
badawczo-rozwojowy. Posiada własne
biuro projektowe oraz laboratorium
badawcze, w których opracowywane
są nowe technologie wykonawstwa
oraz dokumentacja konstrukcyjna
wszystkich produktów.
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PASCAL 2022 – laureaci VIII edycji
Nagroda Branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja
15 września w Warszawie w czasie uroczystej gali ogłoszono laureatów
nagrody PASCAL 2022 i wręczono statuetki najlepszym projektantom
branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Nagrody przyznano już po
raz ósmy. Trzy biura projektowe otrzymały statuetkę PASCAL, trzy
wyróżnienia, a pięć tytuł PASCAL – nominacja 2022. Organizatorem
i pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się specjaliści z branży HVAC, przede wszystkim projektanci systemów wentylacyjnych, reprezentanci
największych biur projektowych z całej Polski, a także właściciele mniejszych pracowni.
Na sali obecni byli główni projektanci odpowiedzialni za projekty instalacyjne nominowanych obiektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody PASCAL. Na uroczystość przybyli
także goście specjalni – architekci oraz projektanci nagradzani w poprzednich edycjach. Nie
zabrakło przedstawicieli instytucji państwowych, zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja, a także prasy branżowej. Ministerstwo
Edukacji i Nauki reprezentował minister Wojciech Murdzek sekretarz stanu, pełnomocnik
rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.
Bardzo interesujące były prezentacje przygotowane przez głównych projektantów jedenastu nominowanych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co okazało się
najtrudniejsze pod względem instalacyjnym
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PASCAL to nagroda, którą Stowarzyszenie
Polska Wentylacja przyznała już po raz ósmy.
Ideą jest docenienie projektantów, którzy
myślą i działają nieszablonowo, nie boją się
wyzwań, wiedzą, jak stworzyć projekt, który wyróżni się na tle konkurencji. Są świetni
pod względem merytorycznym i taktycznym
– umieją przekonać inwestora do nietypowych – często droższych rozwiązań. Od 2015 r.
przyznano łącznie 85 nominacji, 19 wyróżnień, a 24 nagrody główne – statuetki PASCAL
– trafiły do autorów i współautorów projektów instalacji.

i co stanowiło największe wyzwanie projektowe.
Słuchacze dowiedzieli się również, co sprawiło największą satysfakcję autorom projektów
w trakcie pracy.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, wyboru laureatów dokonała kapituła
w składzie dr inż. Leszek Targowski, dr inż. Tomasz Klinke, prof. uczelni dr inż. Piotr Bartkiewicz, wieloletni pracownicy Wydziału Instalacji
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Są to osoby
z dużym doświadczeniem zawodowym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Nagroda PASCAL przyznawana jest w cyklu rocznym. Następna edycja rozpocznie się już w październiku tego roku. Więcej informacji na temat
nagodzonych obiektów oraz idei nagrody można znaleźć na stronie www.nagrodapascal.pl.

Pobierz Lista laureatów
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Globalny szczyt Haier
podczas IFA w Berlinie
Win The New Era Together to motto przyświecające ogólnoświatowej
konferencji HAIER, która odbyła się 2 września w Berlinie podczas
prestiżowych Targów Elektroniki Użytkowej IFA. Uczestniczyło w niej
160 przedstawicieli HAIER z całego świata. Jej celem było podsumowanie
działań globalnej marki w poszczególnych regionach globu, lecz także
przedstawienie know-how – czyli tego co robi i w jaki sposób, że w tak
krótkim czasie weszła na szczyt i zdobyła pozycję światowego lidera.
Refsystem – generalny dystrybutor HAIER AC
w Polsce, jako jedyna firma z Europy Środkowej,
miała zaszczyt wystąpić jako prelegent w trakcie globalnego szczytu. Podczas wystąpienia dyrektor ds. rozwoju marki Haier w Polsce, Maciej
Mach, podkreślając dynamikę sprzedaży oraz osiągnięte wyniki finansowe, wskazał kluczowe obszary rozwoju marki oraz priorytetowe założenia

na kolejne lata współpracy. Przedstawienie Refsystem jako case study podczas globalnej konferencji to uhonorowanie działań spółki, która w niespełna 10 lat zdobyła uznanie klientów w Polsce
i wypracowała sobie pozycję lidera branży HVAC.
Haier to unikatowa marka łącząca technologię,
jakość i wysokie oczekiwania klientów. Niespotykana struktura globalnej firmy, zbudowana

Refsystem wystąpił w roli prelegenta na światowym szczycie. Case study rozwoju marki Haier
w Polsce został przedstawiony jako wzór godny naśladowania

na zasadzie samodzielnego zarządzania i braku
klasycznych struktur hierarchicznych, pozwoliła w niespełna 35 lat zbudować markę nr 1 na
świecie (lider klimatyzatorów sterowanych zdalnie). Haier AC został wyróżniony aż trzema certyfikatami Nr 1 potwierdzajacymi pozycję marki na światowych rynkach (źródło: Euromonitor
International Limited 2022).

Udział Refsystem w tak prestiżowej uroczystości
pokazuje dynamikę rozwoju marki Haier w Polsce
oraz ugruntowuje wiodącą pozycję firmy na rynku.
To wyraz zaufania do reprezentowanego systemu
zarządzania, stawiającego na relacje w procesie
budowania marki. Dzięki tak realizowanej strategii Refsystem motto tegorocznego szczytu Win the
New Era Together wybrzmiewa jeszcze bardziej.

Galę HAIER obecnością zaszczycili także Ana i Bastian Schweinsteiger, światowej klasy sportowcy.
Maciej Mach w imieniu Refsystem odebrał z ich rąk symboliczny prezent
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Pompy ciepła Aquarea A2W generacji K i L

NOWY MIESZACZ TERMOSTATYCZNY DO SYSTEMU BATERII GEBERIT

Od wiosny 2023 r. dostępne będą pompy ciepła Panasonic Aquarea generacji K i L. Nowe modele koncentrują się na poprawie wydajności energetycznej i oferowaniu urządzeń z naturalnym czynnikiem chłodniczym.
Generacja K wykorzystuje czynnik R32, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem dla nowych domów.
Tymczasem generacja L wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290, który ma współczynnik GWP wynoszący tylko 3. Przeprojektowana konstrukcja jednostek zewnętrznych obu generacji zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ urządzenie jest hermetycznie zamknięte dla łatwej i elastycznej instalacji.
Ponadto generacja K zachowuje połączenie między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną poprzez
połączenie chłodnicze, podczas gdy generacja L ma połączenie hydrauliczne.
Nowa seria Aquarea generacji L umożliwia wytworzenie temperatury wody na zasilaniu do 75°C nawet przy
-10°C na zewnątrz. Dlatego jest szczególnie odpowiednia do zastosowania w budynkach modernizowanych,
w których wymagana jest wysoka temperatura dla grzejników.
Obie generacje generują poziom hałasu do 8 dB(A) niższy niż poprzednie modele, co daje więcej możliwości
lokalizacji jednostek zewnętrznych. Oferują również jeszcze wyższy poziom wydajności dzięki SCOP do 5,12.
Nowe generacje urządzeń Aquarea mają wspólny design pod względem jednostek wewnętrznych – biały kolor premium. Jednostki zewnętrzne w antracytowej obudowie zostały całkowicie przeprojektowane i będą
pasować nawet do najbardziej stylowych domów.
Koncentrując się na poprawie jakości pracy instalatora i doświadczenia użytkownika, najnowsze generacje są
standardowo wyposażone w nowy sterownik, który oferuje intuicyjną obsługę. Dostępny jest również opcjonalny, drugi sterownik dla systemów 2-strefowych.

Bateria termostatyczna chroni przed oparzeniami i precyzyjnie reguluje temperaturę wody. Podobnie jak wszystkie inne komponenty techniczne (poza czujnikiem
podczerwieni), znajduje się on albo w oddzielnej skrzynce funkcyjnej montowanej
za ścianą pod umywalką, albo jest mocowany do ściany w przypadku solidnych
rozwiązań konstrukcyjnych. Profesjonalni technicy mają do niego łatwy dostęp,
kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, eliminując potrzebę planowania czasochłonnych prac związanych z regulacją temperatury lub przeprowadzaniem dezynfekcji
termicznej. Nowa funkcja jest dostępna z podłączeniem do systemu zasilania lub
z zasilaniem bateryjnym. Dzięki temu każdy typ baterii umywalkowej Piave i Brenta
jest dostępny również w wersji z termostatem.

PANASONIC

GEBERIT
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KELLER Controls – system sterowania ogrzewaniem w domu

Pompa ciepła NIBE AMS 20

W ofercie marki KELLER jest już dostępny kompletny system sterowania ogrzewaniem KELLER Controls,
który m.in. daje możliwość komfortowego zarządzania ciepłem przez jedną aplikację – ENGO Smart.
Aplikacja ENGO Smart oparta jest o znany na całym świecie system Tuya Smart, służący do sterowania urządzeniami w inteligentnym domu. W jednej aplikacji można sterować różnymi urządzeniami, różnych producentów.
ENGO Smart nie wymaga montażu centrali zarządzającej. Komunikacja między produktami w systemie odbywa
się w chmurze (Tuya Cloud). To tam dane są przesyłane i przetwarzane. Tuya Cloud łączy się z telefonem użytkownika. Aplikacja pozwala budować automatyczne ciągi akcji. Urządzenia włączają się albo wyłączają w zależności
od: wyznaczonej godziny, wschodu/zachodu słońca, temperatury, sygnału otrzymanego od innego urządzenia.
Zalety KELLER Controls:
• komfortowo ogrzane wnętrza,
• oszczędności w domowym budżecie,
• wysoka jakość wykonania i pracy urządzeń sterujących,
• pełna automatyzacja i długa żywotność,
• regularna aktualizacja: nowe funkcje, nowe modele,
• 5 lat gwarancji na produkty, bez dopłat,
• bezproblemowa obsługa zgłoszeń reklamacyjnych,
• łatwa obsługa, brak utrudnień eksploatacyjnych,
• wydajne działanie w różnych warunkach pogodowych.

W drugim kwartale 2022 r. do oferty pomp ciepła NIBE dołączyła kolejna pompa
ciepła – model NIBE AMS 20 – spełniająca restrykcyjne wymogi taksonomii w zakresie czynników chłodniczych o minimalnym wpływie na środowisko (GWP≤675).
NIBE AMS 20-6 to jednostka zewnętrzna pompy ciepła typu NIBE SPLIT, która pracuje w połączeniu z jednostką wewnętrzną typu hydroboks NIBE HBS 20-6 i sterownikiem NIBE SMO. Urządzenie osiąga maksymalną moc grzewczą 8 kW, ma wbudowaną funkcję chłodzenia i pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.
Czynnik R32 charakteryzuje się prawie 70% niższym współczynnikiem globalnego
ocieplenia (GWP) w porównaniu do R410A, a wartość ODP = 0. Dzięki swoim właściwościom R32 oferuje znaczne korzyści w zakresie efektywności energetycznej
i wymaga zastosowania mniejszej ilości czynnika.
Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia aż 58°C na zasilaniu systemu grzewczego
z pracy samej sprężarki, a z dodatkowym źródłem ciepła aż do 65°C, będąc tym
samym dobrym rozwiązaniem do m.in. budynków termomodernizowanych,
w których użytkownicy chcą zachować istniejący system grzejnikowy.
Dzięki wykorzystaniu w pompach ciepła NIBE SPLIT technologii inwerterowej, moc
sprężarki dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło,
w wyniku czego urządzenia te zapewniają wyższą niż tradycyjne pompy, efektywność pracy. Współczynnik sprawności COP NIBE AMS 20-6 wynosi 5,42 przy
A7/W35 wg EN14511. Technologia ta zapewnia wysoką trwałość, większy komfort
i mniejsze zużycie prądu, co przekłada się na niski koszt eksploatacji.

GRUPA SBS

NIBE
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Armatura bezdotykowa GROHE
W tym roku Światowy Dzień Mycia Rąk przypadł na 15 października. Dziś, przez wzgląd na rosnące ceny energii, równie ważna co higiena jest także kwestia rozsądnego zużywania ciepłej wody.
Dlatego GROHE jako światowy producent kompleksowych rozwiązań do łazienki i kuchni, chce zwrócić uwagę na zalety bezdotykowych rozwiązań sanitarnych.
Zaletą baterii bezdotykowych jest przede wszystkim to, że brudne dłonie nie mają kontaktu z powierzchnią armatury, tylko od razu z wodą. Bezdotykowa bateria włącza przepływ wody dopiero
wtedy, gdy jest to konieczne i wyłącza go
automatycznie, gdy dłonie znikają z pola
detekcji czujnika. Zużywanie tylko takiej
ilości wody, jaka jest naprawdę potrzebna, stanowi bez wątpienia najskuteczniejszy sposób na jej oszczędzanie.
W przypadku np. hybrydowej baterii umywalkowej GROHE Eurosmart mamy wybór.
Wariant ten łączy w sobie zalety baterii
uruchamianej manualnie i bezdotykowo. Użytkownik sam może zdecydować,
czy chce skorzystać z ręcznej dźwigni,
czy włączyć przepływ wody bezdotykowo dzięki zintegrowanej technologii czujników. Opcja bezdotykowa zapewnia jedynie strumień zimnej wody, podczas gdy
manualna wodę zmieszaną. Dzięki ogranicznikowi temperatury oszczędzana jest
energia, zaś technologia GROHE Water Saving zmniejsza zużycie wody do 5,7 l/min,
nie wpływając na komfort użytkowania.
Firma GROHE zapewnia nie tylko rozwiązania wyróżniające się funkcjonalnością
i ułatwiające dbanie o ekologię. Oferowane
baterie bezdotykowe wyróżniają się również estetycznym designem. Konsumenci
mogą wybierać spośród baterii Essence E
(dostępnych także w różnych wariantach
kolorystycznych), Bau Cosmopolitan E,
Eurosmart Cosmopolitan E i Eurocube E.
GROHE

Spis reklamodawców

KAN-therm str. 50, Neoheat str. 14, Nibe-Biawar str. 39, Ottone str. 51,
Oventrop str. 4, Purmo str. 46, Riello str. 47, Roth str. 49, SAS str. 19,
Saunier Duval str. 13, Vaillant str. 1, Viega str. 52, Wolf str. 11.
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