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Wszystkim, którzy nas lubią, czytają,  
dzwonią do nas, chętnie się u nas reklamują,  

znają nas wirtualnie lub osobiście, jednym słowem  
wszystkim, którym nazwa InstalReporter nie jest obca,  

życzymy Świąt Bożego Narodzenia:  
rodzinnych, radosnych, rozświetlonych  

uśmiechem i miłością. 

InstalReporter
Małgorzata Tomasik     Sylwia Śmiecińska     Wioleta Żemła

Profesjonalne doradztwo  
i wsParcie od stieBel eltron

STIEBEL ELTRON wprowadza nowy program 
dedykowany instalatorom urządzeń z branży 
grzewczej.
„Program dla Instalatorów – Twój partner w bran-
ży grzewczej” to pilotażowy projekt STIEBEL EL-
TRON, dzięki któremu instalatorzy mogą liczyć 
na wsparcie ekspertów na każdym kroku, a do-
datkowo poszerzać swoją wiedzę.
w ramach partnerstwa, eksperci STIEBEL  
ELTRON zapewnią kompleksowe wsparcie  
w każdej sytuacji i na każdym etapie realizo-
wanego projektu: doradztwo, dobór, montaż 
i serwis. Instalatorzy skorzystać będą mogli  
z profesjonalnego doradztwa technicznego, ob-
sługi eksperckiego zespołu, a przy tym wszyst-
kim mogą liczyć na indywidualne podejście do 
każdego projektu.
w ramach fazy doradztwa, eksperci marki po-
dzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadcze-
niem. w tym celu odbywać się będzie seria szko-
leń dotyczących zapoznania z asortymentem,  

a także technikami związanymi z pompami cie-
pła solanka/woda i powietrze/woda.
Dodatkowo organizowane będą cykliczne szko-
lenia profesjonalnych Partnerów instalacyjnych, 
które będą mieć miejsce w biurach w warszawie 
i Gdańsku, a także w formie online.
Instalatorzy uczestniczący w programie będą po-
siadać dostęp do narzędzi online, które znajdują 
się na dedykowanej platformie wsparcia ToolBox. 
To zbiór porad, instrukcji, a także kalkulatorów, 
które ułatwiają przygotowanie projektu i kalku-
lację zapotrzebowania energetycznego. 
STIEBEL ELTRON oferuje również wsparcie mar-
ketingowe, a także szereg działań w zakresie re-
klamy i promocji Instalatorów, jako godnych za-
ufania i polecenia.
Aby dołączyć do „Programu dla Instalatorów – 
Twój partner w branży grzewczej” wystarczy wejść 
na dedykowaną stronę http://bit.ly/3PhpPKd  
i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Następ-
nie odpowiedzialna za projekt osoba, skontak-
tuje się ze wszystkimi Instalatorami i indywidu-
alnie omówi szczegóły współpracy.
więcej na www.stiebel-eltron.pl

RapoRt „Ścieżki dekaRbonizacji 
dla budynków w ue”

w Komisji Europejskiej toczy się dyskusja nad 
zmianami w EPBD. Rozważane są różne podejścia 
do wdrażania procesu dekarbonizacji budynków.
Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia 
ścieżki dekarbonizacji ogrzewania w sektorze 
budowlanym, spełniające cele tych polityk. Po-
dejście łączy w sobie model odzwierciedlający 
europejski sektor budowlany z analizą wpływu 
na infrastrukturę elektryczną i gazową.
Dodatkowo, ocenie poddano opcje dekarbonizacji  

ogrzewania z etapową, głęboką renowacją po-
szczególnych budynków oraz zdolnością finan-
sową dla gospodarstw domowych, w kontekście 
uwzględnienia akceptacji społecznej. Główne 
wskaźniki obejmują inwestycje w działania na 
rzecz efektywności energetycznej i w systemy 
ogrzewania, koszt ogrzewania dla gospodarstw 
domowych, łączną konsumpcję, oraz wpływ sys-
temów ogrzewania na obciążenie szczytowe, wraz 
z wynikającymi z tego inwestycjami w infrastruk-
turę elektryczną i gazową.
Źródło: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Raport dostępny na stronie: kliknij

http://www.instalreporter.pl
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30 drzew na 30-lecie Purmo

Rok 2022 jest wyjątkowy dla marki Purmo to czas 
wprowadzenia na rynek wielu innowacyjnych pro-
duktów (modele grzejników Flex i Tinos H Flex, 
dekoracyjne grzejniki łazienkowe Figuresse, kli-
makonwektor Vido S2, automatyka Unisenza), 
wejścia na giełdę w Helsinkach czy powrót na 
targi Instalacje po okresie niemal dwuletniego 
lockdownu. To także rok, w którym marka Pur-
mo obchodzi i świętuje 30-lecie obecności na 
rynku polskim.
30-lecie obecności marki Purmo na rynku pol-
skim to wyjątkowy czas dla pracowników firmy, 
którzy od lat pracują nad pozycją niekwestiono-
wanego lidera firmy jako producenta i dostawcy 
systemów grzewczych w naszym kraju. Z tej oka-
zji w ramach wolontariatu zespół podjął decy-
zję o upamiętnieniu tej wyjątkowej rocznicy po-
przez akcję zasadzenia trzydziestu drzew, jednego 
za każdy rok obecności marki Purmo w Polsce. 
Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo – mia-
sto Rybnik, w którym działa największa i najbar-
dziej nowoczesna w Europie fabryka grzejników  

płytowych marki Purmo w Europie. To także do-
datkowe działania spośród wielu podejmowanych 
przez firmę, aby efektywnie obniżyć emisję CO2 
w całym procesie produkcyjnym, a także wyraz 
dbałości pracowników o ochronę środowiska. 
w akcji sadzenia drzew cały zespół handlowy, 
techniczny oraz marketingowy firmy Purmo pod 
nadzorem specjalistów od zieleni miejskiej zreali-
zował to niecodzienne zadanie. – Mamy nadzie-
ję, że ten projekt – również dzięki dużej ilości pozy-
tywnej energii, która towarzyszyła nam wszystkim 
podczas prac – pozwoli w przyszłości cieszyć się 
tym miejscem lokalnej społeczności, spacerowi-
czom i rowerzystom, a nam będzie przypominał 
o historii naszej firmy – mówi Janusz Skibniewski, 
Marketing Cluster Lead w Purmo Polska.
w efekcie wspólnego wysiłku pracowników Pur-
mo powstał szpaler trzydziestu drzew – klonów, 
grabów i akacji przy nowej ścieżce rowerowej  
w Rybniku. – Jesteśmy dumni z naszego wkładu 
pracy i wierzymy, że dzięki naszej inicjatywie za kilka 
lat to miejsce będzie jeszcze bardziej przyjazne dla 
mieszkańców, a nasze drzewa będą wzbogacały 
ekosystem i służyły lokalnej społeczności przez wiele  

następnych dziesięcioleci, generując niezbędny 
nam do życia tlen – podsumowuje projekt An-
drzej Iżycki, wiceprezes ds. sprzedaży w Polsce.
Klony kolumnowe Crimson Sentry, graby fasti-
giata i robinie akacjowe – w sumie 30, wysokich 
na 4-5 metrów i mających około 12-centyme-
trowy obwód pnia drzew, posadzono w dzielni-
cy Niedobczyce, przy budowanym właśnie ko-
lejnym odcinku bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny. 
Teren wskazało miasto, a akcję sadzenia drzew 
zorganizowało Purmo, zlecając to zadanie firmie 
ogrodniczej Grinn-Plus. Pod okiem profesjonali-
stów, którzy odpowiednio przygotowali podłoże, 
drzewa posadziło 30 pracowników Purmo. Obok 
stanęła okolicznościowa instalacja – kamień, któ-
ry upamiętnia przedsięwzięcie. 
– Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa. Świadczy 
ona o tym, że działająca od lat w Rybniku firma 
czuje się związana z miastem i działa w duchu  

społecznej odpowiedzialności biznesu. Posadzenie 
drzew, które upiększają krajobraz i mają pozytyw-
ny wpływ na jakość powietrza, to świetny pomysł 
na uczczenie jubileuszu – podsumował Piotr Ku-
czera, prezydent Rybnika. 
Należąca do międzynarodowego koncernu o fiń-
skich korzeniach Purmo Group Poland Sp. z o. o. 
przez 30 lat swojej obecności sprzedała na rynku 
polskim 17 mln grzejników płytowych. Statystycz-
nie oznacza to, że praktycznie w każdym domu  
w naszym kraju znajduje się co najmniej jeden 
grzejnik tej marki. Produkowane są one w Rybni-
ku – największej fabryce koncernu, o mocy pro-
dukcyjnej na poziomie 2,7 mln grzejników rocznie. 
w tym najbardziej efektywnym i stale moderni-
zowanym zakładzie produkcyjnym pracują czte-
ry linie produkcyjne obsługiwane przez doświad-
czoną załogę oraz najnowocześniejsze roboty, 
a grzejniki z Rybnika wysyłane są na cały świat. 

http://www.instalreporter.pl
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dR inż. SebaStian wall wybRany 
ponownie pRzewodniczącym eota

w dniu 24 listopada 2022 r. dr inż. Sebastian wall 
– pełnomocnik dyrektora ds. strategii konku-

rencyjności ITB został ponownie wybrany prze-
wodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oce-
ny Technicznej (EOTA).
Źródło: ITB
Pełna informacja: kliknij 

6000 zł do paneli fotowoltaicznych 
od 15 gRudnia 2022 R. 

Na stronie programu Mój Prąd jest dostępna in-
formacja o zmianach poziomu dofinansowania 
w ramach czwartej edycja programu MP4. Zmia-
ny obowiązują od dnia 15.12.2022 r.
Dla wnioskodawców rozliczających się z wypro-
dukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. 
net-billing oraz dla wnioskodawców rozliczają-
cych się z wyprodukowanej energii elektrycznej 
w systemie opustów tzw. net-metering, którzy 
nie skorzystali z dofinansowania do mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia 
na system rozliczania wyprodukowanej energii 
elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinan-
sowania w formie dotacji wynosi:
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tyl-
ko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania 
wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie 
więcej niż 6 tys. zł;
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mi-
kroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym 
dofinansowanie wyniesie:
- do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifi-
kowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
- do magazynu energii do 50% kosztów kwalifi-
kowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
- do magazynów ciepła do 50% kosztów kwali-
fikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
- do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwa-
lifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodu-
kowanej energii elektrycznej w systemie opustów 
tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinanso-
wania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z pro-
gramu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod 
warunkiem przejścia na system rozliczania wypro-
dukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wy-
sokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
• dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i za-
montowany zostanie co najmniej jeden dodat-
kowy element wskazany w punktach poniżej, 
do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych  
w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
- do magazynu energii do 50% kosztów kwalifi-
kowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
- do magazynów ciepła do 50% kosztów kwali-
fikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
- do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwa-
lifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane 
jest od stycznia 2023. 
Nabór wniosków w ramach programu Mój 
prąd na lata 2021-2023 (Mp4) trwający od dnia 
15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.
ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest 
dla prosumentów w nowym systemie net-billing 
oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy 
zmienili system rozliczania z systemu opustów 
na nowy system net-billing.
Źródło: www.mojprad.gov.pl
Pełna informacja i wzory wniosków: kliknij 

klima-theRm z nowym 
ceRtyfikatem iSo 9001:2015

Firma Klima-Therm po raz kolejny przeszła po-
zytywnie proces recertyfikacji dla systemu za-
rządzania jakością według uznawanej na całym 
świecie normy ISO 9001:2015. Nowy certyfi-
kat, przyznany spółce Klima-Therm przez jedno  
z największych ogólnoświatowych towarzystw 
klasyfikacyjnych DNV z siedzibą główną w Ho-
landii, stanowi kontynuację podjętej w 2007 
roku deklaracji firmy względem standaryzacji  
i optymalizacji procesów zgodnie z wytycznymi 
International Organization for Standarization – 
w skrócie ISO. 
Certyfikacja oznacza, że firma Klima-Therm 
stosuje system zarządzania jakością zgodny  
z wymogami normy ISO 9001:2015, co zostało 
potwierdzone w trakcie badania audytowego 
przeprowadzonego w IV kwartale 2022 r. przez 
lokalną jednostkę akredytowaną DNV Polska.  

Uzyskany certyfikat poświadcza zgodność wdro-
żonego systemu zarządzania ze standardami 
ISO, jak również jest wyrazem zobowiązania 
spółki do ciągłego doskonalenia jakości ofero-
wanych przez nią usług. Dzięki posiadaniu cer-
tyfikatu ISO 9001 firma ponadto deklaruje, iż 
kluczowe procesy zarządcze i operacyjne re-
alizuje w sposób zapewniający najwyższy po-
ziom satysfakcji współpracujących z nią klien-
tów oraz partnerów biznesowych.
Audytorem i jednostką realizującą proces certy-
fikacji ISO 9001:2015 w spółce Klima-Therm było 
polskie przedstawicielstwo firmy DNV – uznanego 
na całym świecie towarzystwa klasyfikacyjnego 
certyfikującego m.in. systemy zarządzania, pro-
dukty oraz łańcuchy dostaw.
Nowy certyfikat zgodności z wymaganiami nor-
my ISO 9001:2015 dla firmy Klima-Therm o nu-
merze 210939-2016-AQ-POL-RvA został wyda-
ny 14 grudnia 2022r. na okres kolejnych 3 lat 
– do 2025 r.

http://www.instalreporter.pl
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SeRia webinaRów z pakietu 
instalsystem 5!
Zapraszamy projektantów na serię darmo-
wych webinarów z projektowania w pakiecie  
instalsystem 5. 
Tematyka webinarów poświęcona będzie zagad-
nieniom związanym z modelowaniem złożonych 

przypadków konstrukcji budynku oraz generowa-
niem rozwinięć instalacji symetrycznych (grzew-
czo-chłodzących i kanalizacyjnych) oraz niesy-
metrycznych (wodociągowych). 
Dla uczestników webinarów przewidziano rów-
nież możliwość zakupu programów InstalSoft na 
preferencyjnych warunkach. 
Szczegółowy plan webinarów i zapisy

targi Budma 2023

Targi BUDMA należą do czołówki branżowych wy-
darzeń na arenie międzynarodowej i przyciągają 
przedsiębiorców z całego świata. Kluczową rolę 
w zdobywaniu klientów odgrywają Program Ho-
sted Buyers oraz Międzynarodowa Strefa Spo-
tkań. w ich ramach uczestnicy będą mogli znaleźć  
potencjalnych partnerów biznesowych z zagranicy, 
a dostęp do kompleksowej wiedzy, jak globalnie  

kierować rozwojem firmy, ułatwi to zadanie. 
Targi BUDMA są z pewnością akceleratorem, 
wspierającym przedsiębiorców w prowadze-
niu interesów, dającym gwarancję dostępu do 
nowoczesnych rozwiązań, ułatwiającym budo-
wanie długoterminowych relacji biznesowych 
na arenie międzynarodowej oraz networking. 
Obecnie przedsiębiorcy intensywnie poszuku-
ją rozwiązań, które pomogą im łagodniej przejść 
przez kryzys. Doskonałą okazją do nawiązania  

nowych globalnych kontaktów są targi, a do roz-
mów o optymalizacji – konferencje i branżowe 
debaty oraz oferta maszyn, narzędzi i kompo-
nentów do produkcji stolarki budowlanej i fasad,  
w ramach odbywających się w tym samym termi-
nie targów winDoor-tech. wartością tych spotkań 
będzie merytoryka i pomoc doradców z zakresu: 
prowadzenia transakcji międzynarodowych, szu-
kania nowych możliwości finansowania, bezpie-
czeństwa i transportu, a wreszcie samej logistyki 
w tej nowej, zmienionej rzeczywistości łańcucha 
dostaw. w budowaniu sieci relacji pomoże dedyko-
wana aplikacja mobilna, podpowiadająca możliwe  

kontakty, tworząca kalendarz i mapę spotkań.
Siódmy rok z rzędu kontynuowany jest, bardzo 
dobrze odbierany przez wystawców, program 
Hosted Buyers, dzięki któremu w Poznaniu poja-
wiają się przedstawiciele zagranicznych sieci han-
dlowych, grup zakupowych, hurtowni czy dystry-
butorów materiałów budowlanych z najbardziej 
perspektywicznych rynków eksportowych. Do tej 
pory w ramach tego programu na Targach BUDMA 
pojawiło się ponad 3000 zagranicznych kupców.
BudMA: 31.01-3.02.2023, Międzynarodowe 
targi poznańskie.
https://www.budma.pl

targi gruPy sBs – znamy termin 

Po czterech latach wracają Targi Grupy SBS. 25 i 26  
kwietnia 2023 r. będą najgorętszymi dniami nad-
chodzącej wiosny. Będzie to już 8. edycja tych tar-
gów. Organizator zebrał już ponad 70 zgłoszeń 
od dostawców, którzy uświetnią to wydarzenie.  

Planowane są atrakcje, konkursy i imprezy towa-
rzyszące. Jak zawsze organizowana będzie Akcja 
Autokarowa z Hurtowniami Partnerskimi Grupy 
SBS, która przywiezie ponad 3000 instalatorów.
Już teraz Grupa sBs zaprasza wszystkich na 
25-26 kwietnia 2023, tradycyjnie do stryko-
wa koło Łodzi.

http://www.instalreporter.pl
https://instalsoft.clickmeeting.com/?_gl=1*1531oin*_ga*NDAwNjU1MTExLjE2Mzg4Njk5NTg.*_ga_K7H94QHX99*MTY1NjU3NDIwMC43LjEuMTY1NjU3NTUwMS41NQ..&_ga=2.151844029.585932613.1656574201-400655111.1638869958&_gac=1.116018548.1656574202.CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmWoJjmHXb_ol9i5ilp3jGrhhCQn1lX471M_ikcP4uKHvY2r9aL22AhoCDzUQAvD_BwE
https://instalsoft.clickmeeting.com/?_gl=1*1531oin*_ga*NDAwNjU1MTExLjE2Mzg4Njk5NTg.*_ga_K7H94QHX99*MTY1NjU3NDIwMC43LjEuMTY1NjU3NTUwMS41NQ..&_ga=2.151844029.585932613.1656574201-400655111.1638869958&_gac=1.116018548.1656574202.CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmWoJjmHXb_ol9i5ilp3jGrhhCQn1lX471M_ikcP4uKHvY2r9aL22AhoCDzUQAvD_BwE
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RozpoRządzenie mkiŚ aktualizujące 
pRzepiSy wykonawcze do tzw. 
uStawy o źRódłach ciepła
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało 
rozporządzenie, które aktualizuje przepisy wyko-
nawcze do ustawy z 15 września 2022 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: 
ustawa o źródłach ciepła). w ramach ustawy z dnia 
27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysokości cen ener-
gii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców 
w 2023 roku wprowadzono następujące zmiany:
• rozszerzono katalog tzw. podmiotów wrażliwych 
o związki zawodowe w zakresie, w jakim zużywają 
one ciepło na potrzeby podstawowej działalności 
(art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. s ustawy o źródłach ciepła);
• przewidziano możliwość otrzymania dodatku 
także przez te podmioty wrażliwe, których głów-
ne źródło ciepła nie jest wpisane do CEEB, ale 
które jest źródłem spalania paliw wymagającym  

uzyskania pozwolenia albo zgłoszenia na podsta-
wie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochro-
ny środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. 
zm.) (art. 26 w ust. 1 pkt 2 ustawy o źródłach ciepła).
w konsekwencji zmian opublikowano nowy wzór 
wniosku dla podmiotów wrażliwych – rozporzą-
dzenie ministra klimatu środowiska z dnia 25 listo-
pada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 
gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzysty-
wania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 2432).
Ponadto wprowadzono poniższe zmiany doty-
czące dodatków dla gospodarstw domowych:
• warunkowe odstępstwo od zasady jeden ad-
res = jeden dodatek (art. 24 ust. 5a ustawy o źró-
dłach ciepła);
• doprecyzowanie, że dodatek wynosi 3000 złotych 
– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec 
kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym ro-
dzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałko-

wego (24 ust. 11 pkt 1 ustawy o źródłach ciepła);
• możliwość przyznania dodatku z urzędu w przy-
padku niezłożenia deklaracji CEEB lub wniosku 
przez osobę uprawnioną (art. 24 ust. 25a i 25b 
ustawy o źródłach ciepła).
MKiŚ przypomina także, o wcześniejszych zmia-
nach wprowadzonych do ustawy o źródłach ciepła:
• rozstrzygnięto, że złożenie wniosku o przyzna-
nie dodatku węglowego nie przesądza o odrzuce-
niu wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych/dodatku dla podmiotów wrażliwych. 
ważne jest, aby taki dodatek nie został uprzednio 
przyznany (art. 27 ust. 2 ustawy o źródłach ciepła);
• rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych 
do otrzymania dodatku dla podmiotów wrażli-
wych o (art. 26 ust. 1a–1d ustawy o źródłach cie-
pła). Otrzymają go także m.in. wspólnoty mieszka-
niowe i spółdzielnie mieszkaniowe wytwarzające 
ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa 
w art. 4 ust. 1, wprowadzane do sieci ciepłowni-
czej ze źródeł o mocy wyższej niż 11,6 Mw, które 
ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, bry-

kietu lub peletu zawierających co najmniej 85% 
węgla kamiennego, peletu drzewnego albo in-
nego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG 
albo oleju opałowego, wykorzystywanych na 
cele ogrzewania – w zakresie, w jakim zużywają 
ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
• unormowano przypadek, gdy koszty zakupu pa-
liwa dla podmiotu wrażliwego zostały poniesione 
przez organ prowadzący ten podmiot wrażliwy i fi-
nansujący podstawową działalność tego podmiotu;
• doprecyzowano, że obliczenia dodatku dla pod-
miotów wrażliwych powinny być dokonane na 
podstawie dokumentów sprzedaży potwierdzają-
cych datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego 
i dostarczonego paliwa, które mogą być wysta-
wione na organ prowadzący podmiot wrażliwy 
i finansujący jego podstawową działalność (art. 
26 ust. 6a ustawy o źródłach ciepła).
Aktualne brzmienie przepisów ustawy dostępne 
jest jako tekst ujednolicony, pod niniejszym linkiem.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Śodowiska
Pełna informacja: kliknij

Świąteczna ofeRta fluid deSk!

Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji na wy-
korzystanie narzędzi do projektowania, FLUID 
DESK przygotował specjalną świąteczną ofertę: 
• Ventpack 5.0 w cenie 4190 zł netto, 
• Hydronicpack 5.0 w cenie 2790 zł netto, 
• Eksplorator Projektu 5.0 w cenie 990 zł netto.
warto też przypomnieć, że zbliża się termin publi-
kacji platformy FLUID DESK BIM, która stanowić 
będzie prawdziwą rewolucję w modelowaniu sys-
temów instalacyjnych. Już dziś można skorzystać 
z oferty ważnej do końca roku: za FLUID DESK BIM 
zamiast 4900 zł netto zapłacisz tylko 4000 zł netto.
Firma zapowiada 10% podwyżki od 1 stycznia 

2023 roku, zatem obecna promocja to ostatnia 
szansa, aby skorzystać z tak atrakcyjnych cen.
Przypominamy również o możliwości aktualizacji 
bibliotek. Dzięki opublikowanej w Hydronicpack 
najnowszej zaawansowanej parametrycznej bi-
bliotece systemów pompowych wILO z integro-
wanymi charakterystykami hydraulicznymi pro-
jektowanie BIM wodnych systemów grzewczych 
i chłodniczych staje się jeszcze prostsze.
Dostępna jest również długo wyczekiwana biblio-
teka armatury regulacyjnej do wodnych systemów 
grzewczych i chłodniczych IMI Hydronic Engineering.
Aby skorzystać z oferty, napisz na adres info@
fluid-desk.com z dopiskiem: ŚwIĄTECZNA OFER-
TA FLUID DESK Z INSTALREPORTER 2022.

http://www.instalreporter.pl
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967
https://www.gov.pl/web/klimat/rozporzadzenie-mkis-aktualizujace-przepisy-wykonawcze-do-tzw-ustawy-o-zrodlach-ciepla
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wiRtualne Smogowe płuca 
na ekRanach led – kampania 
polSkiego alaRmu Smogowego
Na ponad dwudziestu tysiącach ekranów, w tym 
na największych wyświetlaczach LED w głów-
nych miastach Polski, wyświetlane będą oddy-
chające płuca, których kolor zależny będzie od 
zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Dodatko-
wo na ekranach pojawi się informacja o aktual-
nym stężeniu pyłu PM10 i opis jakości powietrza: 
średnia, zła albo bardzo zła.
Polski Alarm Smogowy we współpracy ze Scre-
en Network i Stowarzyszeniem Program Czysta 
Polska wystartował z ogólnopolską akcją poka-

zującą jakość powietrza na tysiącach ekranów. 
Mieszkańcy pięćdziesięciu ośmiu miast w Polsce 
w dniach z podwyższonym stężeniem pyłów PM10 
zobaczą na ekranach LED informację ostrzega-
jąca przed smogiem. Na ekranach pokazywane 
są płuca, których kolor będzie stopniowo się za-
ciemniać–zależnie od poziomu zanieczyszczenia 
powietrza. Ta edukacyjna kampania ma nie tylko 
ostrzegać przed smogiem, ale również zachęcać 
do zmiany – wymiany starego kotła na nowocze-
sne źródło ciepła. Kampania będzie trwała aż do 
zakończenia sezonu smogowego.
Link do filmu pokazującego kampanię
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 

już można Składać wnioSki 
o dodatek elektRyczny

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski  
o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie 
gospodarstw domowych w związku z koniecz-
nością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej 
rosnących cen.
Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie 
finansowe dla odbiorców, dla których głównym 
źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, 
wchodzi w życie na mocy ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach służących ochronie odbior-
ców energii elektrycznej w 2023 roku w związku 
z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 
2022 r. Poz. 2127).
Dodatek wynosi:
• 1000 zł – dla gospodarstw domowych zużywa-
jących do 5 Mwh rocznie,
• 1500 zł – dla gospodarstw domowych zużywa-
jących powyżej 5 Mwh rocznie (warunkiem jest 
załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 Mwh 
wysokości rocznego zużycia za rok 2021).
wnioski można składać w gminach właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grud-
nia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektrycz-
ny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.
Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii 
elektrycznej, którego głównym źródłem ogrze-
wania jest energia elektryczna. 

warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie 
wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB 
do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym za-
sada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek 
elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje 
też gospodarstwom domowym posiadającym 
wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym 
źródłem ogrzewania.
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
• gospodarstwom domowym posiadającym mi-
kroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie 
energią elektryczną,
• gospodarstwom domowym posiadającym pom-
py ciepła oraz mikroinstalacje PV,
• gospodarstwom domowym objętym pozytyw-
nie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku 
węglowego,
• osobie w gospodarstwie domowym, objętym 
pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypła-
tę dodatku na inne źródła ciepła,
• osobie w gospodarstwie domowym, na potrze-
by którego zostało zakupione paliwo stałe, po ce-
nie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 
2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców niektórych paliw 
stałych w związku z sytuacją na rynku tych pa-
liw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).
Wzór wniosku o dodatek elektryczny.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij

gazeX – nowe Szkolenia 
tematyczne, także w foRmie 
waRSztatów
Gazex zaprasza na szkolenia z zakresu projekto-
wania, instalacji, obsługi i konserwacji systemów 
detekcji gazów — skierowane do instalatorów, 

serwisantów i projektantów systemów detekcji 
gazów. Ich celem jest poszerzenie i ugruntowa-
nie wymaganej wiedzy nie tylko o produktach 
GAZEX, ale także o uregulowaniach prawnych 
związanych z projektowaniem, użytkowaniem  
i konserwacją systemów detekcji gazów.
w ofercie są 3 rodzaje szkoleń:

• Systemy detekcji gazów w BUDYNKACH MIESZ-
KALNYCH – kotłownie, parkingi i garaże podziem-
ne, instalacje klimatyzacyjne, obiekty gastrono-
miczne,
• Systemy detekcji gazów w OBIEKTACH PRZEMY-
SŁOwYCH – hale wyposażone w promienniki lub 
nagrzewnice gazowe, akumulatorownie, proce-

sy produkcyjne, magazyny substancji chemicz-
nych, instalacje chłodnicze,
• Cyfrowy System Detekcji Gazu CSDG® (komuni-
kacja szeregowa w standardzie RS-485, protokół 
Modbus RTU) – wARSZTATY z zakresu projekto-
wania, montażu, uruchomienia i konserwacji.
więcej informacji i zapisy tutaj

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=cIHNU7RQBoE
https://polskialarmsmogowy.pl/2022/12/wirtualne-smogowe-pluca-na-ekranach-led-pokaza-jakosc-powietrza-kampania-polskiego-alarmu-smogowego
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny
https://www.gov.pl/web/klimat/juz-mozna-skladac-wnioski-o-dodatek-elektryczny
https://www.gazex.com/pl/wydarzenia/szkolenia
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aby wyłonić najlepszych, którzy będą reprezen-
tować nasz kraj na międzynarodowym finale Eu-
roSkills 2023. 
w tym roku w trakcie wydarzenia wyłoniono zwy-
cięzców w aż 22 konkurencjach. w konkurencji 
instalacje sanitarne i grzewcze zwyciężyli:
I miejsce – Paweł Zawieracz
II miejsce – Michał Jeliński
II miejsce – Krzysztof Szewczyk
III miejsce – Mateusz wyskok
Partnerem głównym wydarzenia jest GROHE, 
a partnerami firmy: wILO, wAVIN, ENIX, MAKITA
Podczas konkursu wystąpiło 200 zawodników (go-
ścinnie również zawodnicy zagraniczni), a ich zma-
gania oceniało 140 sędziów z Polski i zagranicy.  
Przestrzenie AMBEREXPO przez 3 dni odwiedziło  

ponad 10 tysięcy widzów, którzy poza kibico-
waniem mogli spróbować swoich sił w kilku-
nastu strefach „try a skill”, strefie gamingowej,  
a ponadto wziąć udział w warsztatach tematycz-
nych dla nauczycieli, odwiedzić targi szkół i strefy 
partnerskie. wydarzenie uświetniły panele dys-
kusyjne z przedstawicielami nauki, biznesu i in-
stytucji publicznych.
wyłącznym organizatorem wydarzenia jest Fun-
dacja Rozwoju Systemu Edukacji i SkillsPoland 
Sp. z o.o., Gospodarzem SkillsPoland 2022 jest 
Miasto Gdańsk, patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki, a partnerem strategicznym wyda-
rzenia zostali Fundacja Empiria i wiedza oraz 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

SkillSpoland 2022  
– dRuga edycja najwiękSzego 
bRanżowego konkuRSu w polSce
worldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca mło-
dych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności 
zawodowych poprzez prestiżowe, międzynaro-
dowe konkursy worldSkills i EuroSkills. EuroSkills 
i worldSkills to konkursy, w których rywalizuje  
31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji glo-
balnej, czyli worldSkills. Towarzyszą im rozma-
ite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje  
i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić 
młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich 
umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy  
z pracodawcami, a także promować najnowsze 
rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
EuroSkills to największe w Europie zawody umie-
jętności branżowych. Rywalizacja toczy się w po-
nad 40 konkurencjach w 6 obszarach: technologia 
informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inży-
nieria, technologia budownictwa, transport i logi-

styka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.
Głównymi celami przyświecającymi od ponad  
70 lat idei worldSkills jest podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz 
budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego.  
Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy 
i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedsta-
wiciele wiodących firm z całego świata, aby szu-
kać potencjalnych pracowników i managerów.
W dniach 23-25 listopada br., na terenie cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowego AMBe-
reXpo po raz drugi odbył się ogólnopolski 
konkurs skillspoland 2022, który jest elimina-
cjami do międzynarodowego konkursu EuroSkills. 
Polscy widzowie już niedługo będą mogli lepiej 
poznać EuroSkills. Najbliższe wydarzenie po raz 
pierwszy zagości w Polsce we wrześniu 2023.
SkillsPoland to największy konkurs branżowy, skie-
rowany do uczniów szkół branżowych i technicz-
nych, studentów kierunków technicznych oraz do 
osób rozpoczynających swoją karierę zawodową.  
w ciągu 3 dni zmierzyli się zawodnicy z całej Polski,  

http://www.instalreporter.pl
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Książka zawiera imponujące relacje naocznych 
świadków na temat warunków ekonomicznych, 
społecznych i politycznych tamtych czasów.
Obecnie firmą zarządza już trzecie pokolenie 
– Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger i Dr.  
Anne-Kathrin Roth, która w swoim przemówie-
niu nawiązała do 75-letniej historii firmy i oce-
niła obecną sytuację: Dzisiaj, w naszą rocznicę, 
możemy być razem naprawdę szczęśliwi! Nasza 
rodzinna firma ma się dobrze pod każdym wzglę-
dem. Poradziliśmy sobie z wyzwaniami, z którymi 
nieustannie stykaliśmy się w ciągu 75 lat rozwoju 
naszej firmy.
w 2021 roku firma zatrudniająca 1400 pracowni-
ków na całym świecie osiągnęła skonsolidowa-
ny obrót grupy w wysokości 340 milionów euro. 
Pracownikom, a także ich rodzinom, podzięko-
wano za ogromne zaangażowanie i pomoc, bez 
których ten wspólny sukces nie byłby możliwy. 
Pomimo obecnych trudnych czasów zarząd jest 
optymistyczny: Jako firma rodzinna zawsze radzi-
liśmy sobie znakomicie i stworzyliśmy w ten spo-
sób świetną organizację, będącą światowym lide-
rem na rynku.

Dzięki swojej gamie produktów firma ROTH jest 
dobrze przygotowana do przyszłych wyzwań 
związanych z kryzysem energetycznym i klima-
tycznym. Oferuje rozwiązanie bieżących proble-
mów energetycznych z kompletnym systemem 
składającym się z pompy ciepła, odpowiednie-
go zasobnika ciepła i ogrzewania płaszczyzno-
wego. wraz z coraz bardziej gorącymi i suchymi 
latami systemy chłodzenia powierzchniowego 
Roth i zbiorniki na wodę deszczową Roth stają się 
coraz ważniejsze. ROTH dostarcza maszyny dla 
przyszłej technologii wodorowej i oferuje syste-
my filtrów dla rosnących wymagań higienicznych.

Po powitaniu Manfred Roth zrobił wszystkim 
pierwszą niespodziankę. Okazało się, że prawie 
w całkowitej tajemnicy napisał kolejną książkę. 
wcześniej Manfred Roth wydał już pozycję „Od 
rzemiosła do światowego lidera rynku – życie dla 
firmy rodzinnej”. Najnowsza książka nosi tytuł „Od 
robotnika do przedsiębiorcy. Heinrich Roth przy-
gotował nam drogę”. Autor opisuje w niej pełne 
wydarzeń życie swojego ojca, który położył pod-
waliny pod odnoszący sukcesy rodzinny biznes. 
wyjaśnia, w jaki sposób Heinrich Roth utorował 
drogę do powstania i rozwoju Roth Industries. 

Firma ROTH obchodziła niedawno 75-lecie swojej działalności.  
Na jubileuszowe spotkanie w siedzibie głównej w Niemczech zaproszono 
ponad 600 gości. Organizatorzy przygotowali bogaty program,  
kilka zwrotów akcji, prezentację książki Manfreda Rotha, muzyczną 
podróż w czasie, liczne specjały kulinarne i atrakcje dla gości.

Jubileusz 75-lecia firmy rOTH

hiStoRyczne kamienie milowe fiRm Roth

1947 r. założenie firmy przez Heinricha Rotha.
Pierwszy produkt – kocioł betonowy.
Od 1961 r. rozwój do międzynarodowej grupy firm zarządzanej przez Manfreda Rotha.
Od 2017 r. dzieci Manfreda Rotha: Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger i Dr. Anne-Kathrin 
Roth dołączyły do zarządu firmy. Oprócz czterech akcjonariuszy w jego skład wchodzą rów-
nież CEO Matthias Donges i CAO Marcus Schmidt.
od 1960: specjalizacja branży na technikę grzewczą i sanitarną
od 1970: wejście w technologię tworzyw sztucznych
od 1980: koncentracja na systemach energetycznych
od 1990: ekspansja na technologie hydrauliczne i kompozytowe
od 2000: globalna ekspansja firmy
od 2010: ujednolicenie obszarów biznesowych i dywizji pod marką Roth
od 2020: dalszy rozwój zrównoważonego rozwoju i cyfryzacja
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Dlatego też rynek pomp ciepła w ostatnich latach 
silnie się rozwija, również dzięki spadającym kosz-
tom inwestycji i silnym zachętom do stosowania 
technologii. Globalna sprzedaż pomp ciepła wzro-
sła o prawie 15% w 2021 r. i jest to dwukrotnie wię-
cej niż średnia z ostatniej dekady. Z kolei w krajach 
Unii Europejskiej sprzedaż pomp ciepła wzrosła 
średnio w 2021 r. o około 35% i w związku z kry-
zysem energetycznym będzie dalej przyspieszać. 
dane wskazują, że w 2022 r. sprzedaż pomp 
ciepła osiągnie rekordowy poziom, zwłaszcza 
w europie, gdzie niektóre kraje, w tym pol-
ska, Holandia, Włochy i Austria, już obserwu-
ją podwojenie sprzedaży w i połowie 2022 r.  
w porównaniu z tym samym okresem ub.r.
Do 2030 r. roczna sprzedaż pomp ciepła w krajach 
Unii Europejskiej może wzrosnąć nawet do 7 mln 
urządzeń (wobec nieznacznie ponad 2 mln w 2021 r.),  
jeśli rządom uda się osiągnąć cele związane  
z redukcją emisji i bezpieczeństwem energetycz-
nym. A jest o co zawalczyć, ponieważ samo ogrze-
wanie budynków odpowiada dziś za jedną trzecią 

zapotrzebowania na gaz w UE. Upowszechnienie 
technologii pomp ciepła, zgodnie z założeniami 
KE, mogłoby do 2025 r. zmniejszyć zapotrzebowa-
nie na gaz do celów grzewczych o prawie 7 mld m3  
‒ to mniej więcej tyle, ile wynosi ilość gazu ziem-
nego dostarczonego przez gazociąg transadria-
tycki w 2021 r. Ta roczna oszczędność gazu 
wzrosłaby do co najmniej 21 mld m3 do 2030 r.,  
jeśli cele klimatyczne UE zostaną osiągnięte.

NieZBędNe systeMoWe WspArcie 
orAZ ZAcHęty fiNANsoWe

‒ Pompy ciepła są niezbędnym elementem każ-
dego planu redukcji emisji i zużycia gazu ziemne-
go, a także pilnym priorytetem w Unii Europejskiej  
w dzisiejszych czasach ‒ podkreślił fatih Birol, 
dyrektor wykonawczy ieA. ‒ Technologia ta 
jest sprawdzona i przetestowana, nawet w najzim-
niejszym klimacie. Decydenci powinni wspierać tę 
technologię, która obecnie przeżywa bezpreceden-
sowy rozkwit. Pompy ciepła będą miały kluczowe 

reKordoWy poZioM sprZedAży 
poMp ciepŁA i osZcZędNości GAZu

‒ W najbliższych latach sprzedaż pomp ciepła na 
całym świecie osiągnie rekordowy poziom, ponie-
waż globalny kryzys energetyczny przyspiesza ich 
upowszechnienie ‒ stwierdza Międzynarodowa 
Agencja energii MAe (ieA) w specjalnym ra-
porcie o przyszłości pomp ciepła „The Future of 
Heat Pumps”. Raport powstał w ramach publi-
kacji wEO 2022 i stanowi pierwsze komplekso-
we i globalne spojrzenie na ten temat.
Jak wskazuje MAE, ogrzewanie większości bu-
dynków na świecie, takich jak domy, biura, szkoły  
i fabryki, nadal opiera się na paliwach kopalnych, 
zwłaszcza na gazie ziemnym. Obszar do wpro-
wadzania zmian przy wykorzystaniu technologii 
pomp ciepła jest więc ogromny. Pompy ciepła są 
niezwykle efektywnym i przyjaznym dla klimatu 
rozwiązaniem, które pomaga konsumentom za-
oszczędzić pieniądze i umożliwia krajom zmniejsze-
nie zależności od importowanych paliw kopalnych.  

30 listopada 2022 r. opublikowano specjalny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej MAE (IEA) „The Future 
of Heat Pumps” dotyczący przyszłości pomp ciepła. według raportu, w obliczu kryzysu energetycznego sprzedaż 
pomp ciepła ma osiągnąć nowy rekord, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, istotnych 
oszczędności energii i redukcji emisji CO2. Niektóre kraje, w tym Polska, Holandia, włochy i Austria, już obserwują 
podwojenie sprzedaży w I połowie 2022 r. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Konieczne są jednak pilne 
działania polityczne w celu usunięcia wąskich gardeł, takich jak m.in. wysokie koszty inwestycyjne i szkolenia branży.

GlObalny kryzys enerGeTyczny pOwOduJe  
gwałtowny wzrost popularności pomp ciepła 
Najnowszy raport IEA

1  Specjalny raport MAE (IEA) dotyczący przyszłości  
pomp ciepła to pierwsze kompleksowe i globalne opracowanie 
tego tematu (źródło: MAE. Licencja: CC BY 4.0)

Przejdź  raport IeA
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znaczenie dla wysiłków zmierzających do zapew-
nienia wszystkim możliwości ogrzewania domów 
tej i następnej zimy, ochrony wrażliwych gospo-
darstw domowych i przedsiębiorstw przed wyso-
kimi cenami oraz realizacji celów klimatycznych.
pompy ciepła zazwyczaj kosztują mniej w cy-
klu swojego życia niż kotły na paliwa kopal-
ne, dzięki wyższej efektywności. przy dzisiej-
szych cenach energii, roczne oszczędności na 
zaopatrzeniu w ciepło gospodarstw domo-
wych, które przejdą z ogrzewania kotłem na 
ogrzewanie pompą ciepła, mogą wynosić od 
300 usd w usA do 900 euro w europie.
Konieczne jest jednak wsparcie ze strony polityki 
rządowej, aby pomóc konsumentom w pokona-
niu wyższych kosztów początkowych inwestycji 
w pompę ciepła w porównaniu z rozwiązaniami 
alternatywnymi. Koszty zakupu i instalacji pom-
py ciepła mogą być dwu-, a nawet czterokrotnie 
wyższe niż koszty kotła gazowego. warto zauwa-
żyć, że zachęty finansowe dla pomp ciepła są już  

dostępne w ponad 30 krajach na świecie, które 
łącznie pokrywają ponad 70% zapotrzebowania na 
ogrzewanie w skali światowej. wiele z tych krajów 
zapewnia również dodatkowe wsparcie dla gospo-
darstw domowych o niskich dochodach, w których  
oszczędności energii wynikające z zastosowa-
nia pompy ciepła mogą być znaczące, wynosząc  
od 2 do 6% dochodu gospodarstwa domowego.

ZNAcZącA reduKcJA eMisJi co2

w scenariuszu, w którym wszystkie rządy w pełni 
realizują swoje zobowiązania energetyczne i kli-
matyczne, pompy ciepła stają się głównym spo-
sobem dekarbonizacji ogrzewania pomieszczeń 
i wody na całym świecie. IEA szacuje, że pom-
py ciepła mają potencjał zmniejszenia globalnej 
emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 500 
mln ton w 2030 r., co równa się aktualnej rocz-
nej emisji CO2 ze wszystkich samochodów w Eu-
ropie. Już obecnie emisja CO2 z jednostki ciepła 
(1 kwh) z elektrycznych pomp ciepła jest już po-
nad 3-krotnie niższa niż z emisja z 1 kwh ciepła  
z kotła kondensacyjnego kotła gazowego, a w cią-
gu najbliższych 8-10 lat stanie 10-krotnie niższa.
Wiodący producenci dostrzegają obiecują-
ce sygnały, że dzisiejszy rozmach i wsparcie 
polityczne mogą wprowadzić branżę pomp 
ciepła na ścieżkę, która potroi sprzedaż tych 
urządzeń do 2030 r. i w związku z tym ogło-
sili plany zainwestowania ponad 4 mld do-
larów w rozszerzenie produkcji pomp ciepła  
i związane z tym działania, głównie w europie.

poMpy ciepŁA róWNież W seKtorZe 
prZeMysŁoWyM

Spore możliwości istnieją również dla upo-
wszechnienia technologii pomp ciepła w zakre-
sie dostarczania ciepła niskotemperaturowego ‒  2  Prognozowana liczba rocznych instalacji pomp ciepła  

w mln sztuk w 2025 i 2030 r. w porównaniu do instalacji  
w 2021 r. (źródło: IEA (MAE) Licencja: CC BY 4.0)

 Nowe budynki        Istniejące budynki
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POMPY CIEPŁA DO DOMÓW
 SERIA BHP + SERIA HMI 

• Dostępne w magazynie od ręki.
• Dodane do programu „Czyste powietrze”.

• Serwis w całej Polsce.
• Do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

• Praca w trybie ogrzewania od temperatury zewnętrznej -25°C.
• Temperatura wody grzewczej do 60°C.
• Sterowanie przez chmurę z telefonu.

• Moc grzewcza od 4 do 16kW.
• Wersje jedno i trójfazowe.
• Czynnik chłodniczy R32.

POMPY TYPU SPLIT POWIETRZE-WODA SERII BHP

• Moduły wewnętrzne wiszące bez zbiornika oraz stojące  
z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.
• Wyposażone w elektryczne grzałki wspomagające,  
1 i 2 stopniowe.
• Zintegrowany moduł hydrauliczny oraz zawór 3 drogowy 
do ciepłej wody użytkowej.

POMPY MONOBLOKOWE POWIETRZE-WODA SERII HMI

• Szybki montaż.
• Możliwość centralnego sterowania układem z czterema 
urządzeniami.
• Zintegrowany układ hydrauliczny z pompą obiegową, 
naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa  
i odpowietrzającym.

HMI

BHP

Aermec Polska Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 31, 02-288 Warszawa, tel. 022 642 12 68
e-mail: aermec@aermec.pl, www.aermec.pl
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w sektorach przemysłowych, zwłaszcza w prze-
myśle papierniczym, spożywczym i chemicznym. 
w samej Europie można by zainstalować pom-
py ciepła o łącznej mocy aż 15 Gw, w trzech ty-
siącach zakładów we wspomnianych trzech sek-
torach, które mocno odczuły ostatnie podwyżki 
cen gazu ziemnego.

JAK poKoNAć BAriery sZyBKieGo 
roZWoJu ryNKu?

Szybki rozwój rynku pomp ciepła wiąże się z pew-
nymi wyzwaniami, ale w raporcie przedstawiono 
rozwiązania pozwalające na pokonanie tych barier. 
Przede wszystkim wiadomo, że pompy ciepła nie-
uchronnie zwiększą zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną, jednak z drugiej strony ‒ zwięk-
szanie efektywności energetycznej budynków 
może znacznie ograniczyć to zapotrzebowanie  
(a tym samym ograniczyć negatywny wpływ upo-
wszechnienia technologii pomp ciepła na sieć 
elektroenergetyczną), zapewniając lepsze pla-
nowanie rozwoju sieci energetycznej. 
Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpo-
wiednich zasobów fachowych pracowników. Glo-
balne dostawy i instalacja pomp ciepła mogą wy-
magać ponad 1,3 mln pracowników do 2030 r.,  
czyli prawie trzykrotnie więcej niż obecnie, co 
stwarza możliwość niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej, zwłaszcza instalatorów. Stworzenie 
specjalnych programów szkoleniowych oraz włą-
czenie pomp ciepła do certyfikatów dla instala-
torów urządzeń i inżynierów elektryków mogło-
by znacznie ograniczyć to ryzyko.
Analizując bariery, warto też zauważyć, że do-
datkowe, globalne, początkowe inwestycje  
w pompy ciepła, wymagane do realizacji ogłoszo-
nych zobowiązań klimatycznych, sięgają 160 mld 
USD rocznie do 2030 r. Koszty te są jednak prze-
ważone przez ogólnogospodarcze oszczędności  

na paliwie, zwłaszcza jeśli ceny energii pozosta-
ną na poziomie zbliżonym do obecnego.
‒ Wszystkie elementy są na miejscu, aby rynek 
pomp ciepła zaczął się rozwijać, przypominając 
trajektorię, którą widzieliśmy w innych kluczowych 
technologiach klimatycznych, takich jak fotowol-
taika i pojazdy elektryczne ‒ zaznaczył dr Birol.  
I dodał: ‒ Pompy ciepła odpowiadają na wiele 
najpilniejszych obaw decydentów dotyczących 
przystępności cen energii, bezpieczeństwa do-
staw i kryzysu klimatycznego. Środki polityczne 
istnieją już dziś, ale należy je pilnie wzmocnić, 
aby pompy ciepła mogły spełnić swój znaczą-
cy potencjał gospodarczy i środowiskowy.

KAMieNie MiloWe NeutrAlNości 
KliMAtycZNeJ MAe

w 2021 r. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) 
opublikowała tzw. mapę drogową dojścia do neu-
tralności klimatycznej „Net Zero by 2025” (wydaną 
również w j. polskim w lutym 2022 r. dzięki stara-
niom Ministerstwa Klimatu i Środowiska). wska-
zuje tam na kluczową rolę pomp ciepła w trans-
formacji energetycznej budynków oraz definiuje 
kamienie milowe, m.in. zaprzestanie sprzedaży 
nowych kotłów spalających paliwa kopalne do 
2025 r. oraz zrealizowanie 50% zapotrzebowania 
na ogrzewanie za pomocą elektrycznych pomp 
ciepła w 2045 r., zakładając, że w krajach rozwinię-
tych udział pomp ciepła w ogrzewaniu budynków 
w 2050 r. będzie stanowił ok. 65%. według tego za-
łożenia łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła 
zwiększy się ponad czterokrotnie, z 180 mln sztuk 
w 2020 r. do 600 mln sztuk w 2030 r. , oraz dziesię-
ciokrotnie – do 1,8 mld sztuk – w latach 2020-2050 r.
Źródło informacji: IEA (2022), „Przyszłość pomp ciepła”,  
IEA, Paryż https://www.iea.org/reports/the-futu-
re-of-heat-pumps, Licencja: CC BY 4.0
Źródło: PORT PC
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Pakiety do pomp ciepła – wersja SPLIT

WSZYSTKO czego potrzebujesz 
do montażu pomp ciepła
PAKIETY DO POMP CIEPŁA
split, monoblok i ‚‚all in one’’

 

PAKIET 1 PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 4 PAKIET 5

PAKIET 6 PAKIET 7
Zadbaj o swój czas - o wszystkich niezbędnych elementach 
pomyśleliśmy już za Ciebie. 
Wysoki standard, jakość, powtarzalność, gwarancja Twoich 
instalacji. 
Odpowiedni dobór pompy i komponentów instalacji 
zapewniające właściwe przepływy (przyłącza 1” lub 11/4”).
Pakiety w oparciu o komponenty od jednego producenta,
 z jednej fabryki, z jedną gwarancją.
Pakiety Giacomini to wstępnie zmontowana, kompletna 
armatura, w oparciu o połączenia z samouszczelnieniem 
typu TG.

Giacomini Sp. z o.o. ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń, Dział Handlowy: +48 56 6462040, Dział Techniczny: +48 56 6462060
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Deklarację właściwości Użytkowych, czyli DwU 
(z ang. Declaration of Performance – DoP) obliga-
toryjnie muszą mieć wszystkie wyroby budow-
lane oznakowane zgodnie z rozporządzeniem 
305/2011. Jest to rozporządzenie parlamentu  
europejskiego i rady (ue) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wy-
robów budowlanych i uchylające dyrektywę 
rady 89/106/eWG (z ang. Regulation (EU) No 
305/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2011 laying down harmonised 
conditions for the marketing of construction pro-
ducts and repealing Council Directive 89/106/EEC). 
Jak jednak rozpoznać czy produkt podlega pod 
te rozporządzenie i czy jesteśmy zobligowani ta-
kie DwU wystawić? Na szczęście tym problemem 
są obarczeni przede wszystkim producenci, któ-
rzy takie dywagacje mają przy wprowadzaniu 
swojego produktu do obrotu na obszarze Unii 

Europejskiej. Ale czy tylko oni? Rozporządzenie 
305/2011 reguluje sprawy oznakowania CE dla 
wyrobów budowlanych oraz dopuszcza rozwią-
zania krajowe (dopuszczenie jednostkowe, znak 
budowlany B). w tym miejscu od razu nasuwa się 
myśl o możliwym podwójnym oznakowaniu za-
równo znakiem CE, jak i znakiem budowlanym B,  
co tworzy z wyżej wymienionego przepisu naj-
trudniejszy przepis z grona przepisów mówiących 
o oznakowaniu znakiem CE. wspomniane rozpo-
rządzenie rozróżnia różne podmioty gospodar-
cze, takie jak: producent, importer, dystrybutor 
czy też upoważniony przedstawiciel. wszyscy oni,  
w zależności od związku z produktem, są pod-
miotami, które odpowiadają za prawidłowe i od-
powiednie przygotowanie np. DwU. warto przy-
toczyć definicje, aby wiedzieć, kto jest kim:
– producent – oznacza osobę fizyczną lub praw-
ną, która produkuje wyrób budowlany lub któ-
ra zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie  

Na zakończenie prac przy nowo budowanym lub modernizowanym 
obiekcie przychodzi czas na złożenie wymaganej i obligatoryjnej 
dokumentacji. Każdy zastosowany materiał lub produkt ma lub powinien 
mieć dokument poświadczający wprowadzenie go do obrotu i mówiący 
o jego właściwościach. Jednym z nich jest Deklaracja właściwości 
Użytkowych (DwU).

Dokument towarzyszący grzejnikowi,  
czyli Deklaracja właściwości użytkowych
Każdy grzejnik z własną deklaracją?

Tomasz Podleś
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wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do 
obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym,
– dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub 
prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent 
lub importer, która udostępnia wyrób budowla-
ny na rynku,
– importer – oznacza osobę fizyczną lub prawną 
mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób 
budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii,
– upoważniony przedstawiciel – oznacza oso-
bę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, 
która otrzymała pisemne pełnomocnictwo pro-
ducenta do wykonywania w jego imieniu okre-
ślonych zadań.

Patrząc obiektywnie, nie mają oni wszyscy jed-
nak łatwego życia z powodu zawiłości prawnych, 
z którymi muszą sobie poradzić. Pierwszą odpo-
wiedź, jaką muszą odszukać to, czy ich wytworzo-
ny towar jest wyrobem budowlanym czy też nie. 
Jego definicja brzmi następująco: wyrób budow-
lany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodu-
kowany i wprowadzony do obrotu w celu trwa-
łego wbudowania w obiektach budowlanych lub 
ich częściach, którego właściwości wpływają na 
właściwości użytkowe obiektów budowlanych  
w stosunku do podstawowych wymagań doty-
czących obiektów budowlanych. Już po tym krót-
kim wprowadzeniu można stwierdzić, że zapisy 
same w sobie nie są precyzyjne i nie rozstrzyga-
ją, który wyrób czy też produkt podlega pod te 
rozporządzenie. Z pomocą na znalezienie osta-
tecznej odpowiedzi na to, przychodzą tzw. man-
daty CEN (Comité européen de normalisation 
– Europejski Komitet Normalizacyjny) na opra-
cowanie norm zharmonizowanych, a jeśli cho-
dzi o znakowanie B ostateczną informację moż-
na znaleźć w najnowszym przepisie krajowym na 
chwilę obecną zamieszczonym w dz.u.18.1233 
i dz.u.19.1176.

Oznakowanie CE na podstawie rozporządzenia 
CPR można nadać po sprawdzeniu zgodności 
wyrobu z aktualną normą zharmonizowaną 
lub po wystąpieniu o Europejską Ocenę Tech-
niczną. wyroby budowlane oznakowane zgod-
nie z 305/2011 znakiem CE, muszą mieć wysta-
wioną deklarację właściwości użytkowych (DwU).
Oznakowanie znakiem budowlanym B można 
nadać po sprawdzeniu zgodności wyrobu z ak-
tualną normą krajową lub po wystąpieniu i otrzy-
maniu Krajowej Oceny Technicznej i muszą mieć 
wystawioną krajową deklarację właściwości użyt-
kowych (KDwU).

dWu dlA GrZeJNiKóW – co GrZeJNiK,
to WŁAsNA deKlArAcJA

w tym miejscu najlepiej posłużyć się przykładem  
z życia i wziąć produkt, który jest chyba najbardziej 
rozpowszechniony w systemach instalacyjnych  
i wszyscy wiemy, o jakim produkcie jest mowa.  
A mianowicie chodzi tu o stalowy grzejnik płyto-
wy, który na rynku polskim jest bardzo dobrze zna-
ny wszystkim uczestnikom procesu budowlanego 
oraz szerokiej gamie klientów końcowych. Prze-
glądając zatwierdzone normy zharmonizowane  
w wyżej wymienionym Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, możemy stwierdzić, że norma EN 
442 widnieje na tej liście, a pamiętamy, że na jej 
podstawie są wykonywane np. badania wydajno-
ści cieplnej tego produktu. Co więcej nawet infor-
macje o grzejnikach i ich cechach, które powinny 
być objęte normą zharmonizowaną można zna-
leźć w jednym z mandatów CEN (numer mandatu 
129). Tym samym mamy już gotową odpowiedź, 
że wszystkie grzejniki i konwektory, które są ob-
jęte norma EN 442, podlegają pod rozporządze-
nie CPR 305/2011 muszą mieć oznakowanie CE 
oraz obligatoryjnie musi być dla nich wystawio-
na Deklaracja właściwości Użytkowych (DwU). 
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Życząc wszystkim pogodnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
dziękujemy jednocześnie naszym Partnerom za okazane zaufanie.

Cieszymy się na współpracę z Wami w Nowym Roku
– oby był szczęśliwy dla Was i Waszych bliskich!

HydroCom V
Równoważenie 
szybsze niż 
kiedykolwiek.
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Idąc dalej, w toku logicznego myślenia, ma to 
także wpływ na oznakowanie numeru samej de-
klaracji. Nie można zrobić jednego numeru DwU 
dla jakiegoś zakresu niepowtarzanych kodów, bo 
jak później porozumiewać się pomiędzy uczest-
nikami procesu budowlanego w rozróżnieniu,  

która deklaracja jest to którego produktu... Tym 
samym także sam numer deklaracji staje się 
unikalny i niepowtarzalny. Jest jeszcze jedna 
ważna rzecz, która się ze sobą łączy i sprawia, 
że mamy do czynienia z indywidualnymi dekla-
racjami właściwości użytkowych w przypad-
ku grzejników. Są to deklarowane właściwości 
użytkowe, które powinny znaleźć się w tabe-
li wg punktu 9 z załącznika III Rozporządzenia 
305/2011. Każdy grzejnik w zależności od wy-
miarów ma przecież różną wydajność cieplną, 
a tym samym mamy jasne przesłanie o koniecz-
ności wystawiania dokumentu w zależności od 
wymiaru urządzenia grzewczego. Przykładowa 
DwU jednego z producentów w tej branży znaj-
duje się na następnej stronie. 

GeNerAtory deKlArAcJi 
dlA GrZeJNiKóW

Co niektórzy zaraz zadadzą pytanie, w jaki spo-
sób otrzymać taki zestaw dokumentów, gdy 
na danym obiekcie montujemy np. 50 różnych 
wielkości grzejników w różnych rozmiarach.  
Czy o takie dokumenty prosić danego produ-
centa? Proszę sobie wyobrazić stanowisko pro-
ducenta, gdyby został zarzucony prośbami za-
wierającymi listę numerów katalogowych na 
poszczególne budynki, dla których należałoby 
przygotować niezbędne dokumenty. Jest to jed-
nym słowem nierealne i wytwórcy wychodząc 
naprzeciw klientom, stworzyli specjalne apli-
kacje, dzięki którym każdy może samodzielnie 
taką Deklarację właściwości Użytkowych wyge-
nerować. Na polskim rynku można już spotkać 
takie generatory bezpośrednio na stronach in-
ternetowych firm, np.:
– Purmo: kliknij
– Radson: kliknij
– Cosmo: kliknij

co powinna zawierać deklaracja dla 
grzejnika?
Jest to szczegółowo opisane w Artyku-
le 6 rozporządzenia cpr 305/2011 a do-
kładny jej wzór zamieszczony i przed-
stawiony jest w załączniku iii. Jeśli się 
jej dobrze przyjrzymy, to już sam począ-
tek nasuwa nam pewnego rodzaju kom-
plikacje, jak ją poprawnie wystawiać. 
chodzi tu o numer deklaracji i punkt 1, 
który mówi o niepowtarzalnym kodzie 
identyfikacyjnym typu wyrobu. 

Jak to powiązać z grzejnikami? 
przecież grzejnik jest produkowany 
w bardzo szerokim zakresie wymia-
rowym, bo występuje on w różnych 
grubościach, wysokościach i długo-
ściach. Multiplikując jedynie same wy-
miary i nie wspominając jeszcze o róż-
nych wersjach podłączenia i różnych 
wersjach kolorystycznych, otrzyma-
my bardzo dużą liczbę pozycji, która  
w systemach producenta przejawia się 
w postaci ogromnej liczby numerów 
katalogowych. Niestety są oni zobligo-
wani na wystawianie każdorazowo po-
jedynczego dWu do każdej pozycji grzej-
nika, która charakteryzuje się swoim 
unikalnym i niepowtarzalnym kodem 
czy też inaczej mówiąc numerem ka-
talogowym. 
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Niestety, aby otrzymać wymagany dokument, 
użytkownik musi znać właściwy numer katalo-
gowy, co czasami nie jest takie łatwe. w prak-
tyce robią to firmy wykonawcze lub dystrybuto-
rzy, ale także i dany producent, który pomaga 
w przypadkach, gdy np. z jakiś niewyjaśnionych 
przyczyn lub prac technicznych na serwerach 
strony internetowej nie da się takiej deklaracji 
wygenerować. 
Ułatwieniem jest także stosowanie innej opcji 
wyboru grzejnika niż wpisywanie kodu pozycji. 
Chodzi tu o używanie drzewka produktowego 
z podziałem na różne kategorie, modele, typy  
i wybierając dodatkowo długość i wysokość.  
Na podstawie takiego wyboru generator jest  
w stanie wygenerować DwU dla standardowej 
wersji. Jest to ogromna zaleta dla użytkowników, 
którzy niekoniecznie znają poszczególne kody  
i nie mają wiedzy, jak zbudowana jest struktura 
kodów, aby móc skorzystać z tej aplikacji (np. do-
tyczy to inspektorów budowlanych). 
Inną dodatkową funkcjonalnością takich apli-
kacji jest możliwość otrzymania deklaracji  
w innym języku niż polskim. Najczęściej można 
to spotkać na stronach głównych (korporacyj-
nych) u danego wytwórcy i taki przykład linku 
jest tutaj: kliknij, gdzie użytkownik po wyborze 
danego języka i po wpisaniu poprawnego kodu 
jest w stanie zapisać u siebie na dysku wygene-
rowaną deklarację.
Niektórzy stwierdzą, że jest to zajęcie czasochłon-
ne i się z nimi zgadzam w 100%, ponieważ tro-
chę „mrówczej” pracy potrzeba, aby skompleto-
wać odpowiednie dokumenty. Być może wkrótce 
pojawią się nowe funkcjonalności tych aplikacji,  
w których będzie możliwe zaimportowanie całej 
listy numerów katalogowych, a zwrotnie otrzy-
manie jednego pliku do zapisu ze wszystkimi de-
klaracjami po wewnętrznym sprawdzeniu czy nie 
ma na tej liście błędów w kodach. 

reasumując, jedno jest pewne, że dekla-
racja Właściwości użytkowych powin-
na być zgodna z przepisami prawa i być 
wystawiana dla odpowiednich produk-
tów po uprzednim sprawdzeniu, czy jest 
ona wymagana i czy czasem nie potrze-
ba innego dokumentu, np. Krajowej de-
klaracji Właściwości użytkowej (KdWu) 
czy też deklaracji Zgodności (dZ).

PobIerz  rozporządzenie 
Parlamentu europejskiego  
i rady (Ue) Nr 305/2011 

PobIerz  dziennik Ustaw  
z 26 czerwca 2018 r. pozycja 1233

PobIerz  dziennik Ustaw  
z 25 czerwca 2019 r. pozycja 1176

PobIerz  Normy zharmonizowane:
– decyzja wykonawcza Komisji (Ue) 

2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. 
– Sprostowanie do decyzji 

wykonawczej Komisji (Ue) 
2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. 

– Komunikat Komisji w ramach 
wykonania rozporządzenia 
Parlamentu europejskiego i rady 
(Ue) nr 305/2011 

PobIerz  Mandat 129
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Deklaracja Właściwości Użytkowych

F072206010011300

1. Niepowtarzalny kod

identyfikacyjny typu wyrobu:

F072206010011300

Nazwa: Ventil Compact

Typ: 22

Wysokość (mm): 600

Długość  (mm): 1000

2. Zamierzone zastosowanie

lub zastosowania:

Instalacje grzewcze w budynkach

3. Producent:

PURMO GROUP Plc

Bulevardi 46

P.O. Box 115

FI-00121 Helsinki

Finland

www.purmogroup.com

4. Upoważniony

przedstawiciel:

Purmo Group Poland Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11

44-203 Rybnik

5. System(-y) oceny i

weryfikacji stałości

właściwości użytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 442-1 : 2014

Jednostka lub jednostki

notyfikowane:

0626

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze

charakterystyki
Właściwości użytkowe

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Reakcja na ogień A1

EN 442-1 : 2014

Uwalnianie substancji

niebezpiecznych
Brak

Szczelność pod

działaniem ciśnienia

Brak wycieków przy

ciśnieniu 1.3 razy wyższym

niż maksymalne ciśnienie

robocze Pmax (MOP)

Temperatura powierzchni Max. 110 °C

Odporność na działanie

ciśnienia

Brak odkształceń  przy

ciśnieniu 1.69 razy

wyższym niż  maksymalne

ciśnienie robocze (MOP)

=1000 kPa

Nominalna moc cieplna

φ30 = 864 W

φ50 = 1709 W

Moc cieplna w różnych

warunkach pracy

(charakterystyka)

φ= 9,189 * ∆T 
1,3358

Trwa łość jako:

Odporność na korozję
Brak korozji po 100 h w

wilgoci

Odporność na s łabe

uderzenia
Klasa 0

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna

dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe okreś lonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem

deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości

użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na

wyłączną odpowiedzialność producenta okreś lonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Kiszka, Dyrektor Operacyjny, Dział Grzejników

Peter Doppelreiter, Dział Badań i Rozwoju, Dział Grzejników

Helsinki, 03.01.2022
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Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności 
Energetycznej POBE, będące koalicją 12 organi-
zacji branżowych skupionych wokół efektywności 
energetycznej budynków, kontynuuje w IV kwartale 
2022 r. publikację przedstawiającą aktualne koszty 
ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kosztów ogrzewania róż-
nych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi 
kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
poBe planuje w połowie grudnia 2022 publi-
kację prognozy kosztów ogrzewania budyn-
ków w 2023 r.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kal-
kulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwar-
ty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania 
swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).
W ciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki 
energii wykorzystywane do ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala 
wzrostów cen paliw była różna, jednak szcze-
gólnie duża w przypadku drewna opałowego. 
Jak wskazują polski Alarm smogowy w rapor-
cie z listopada 2022 przygotowanym przez in-
stytut Badań rynku i opinii publicznej ceM od 
sierpnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego 
wzrosła o 1%, peletu o 14%, a drewna aż o 83%. 
w obliczeniach kosztów ogrzewania tzw. eko-
groszkiem założono cenę 1 tony ekogroszku 
jako średnią arytmetyczną z cen pozyskanych  
w badaniu Polskiego Alarmu Smogowego na pry-
watnych składach węgla i cen węgla na składach 

samorządowych składach węgla (2000 zł/ tonę)
w tej informacji przedstawione zostały aktual-
ne kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody w czterech typowych budynkach jednoro-
dzinnych w III kwartale 2022 r.:
• nowego budynku jednorodzinnego o powierzch-
ni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego 
programu Moje Ciepło, tj. EU ok. 40 kwh/(m2∙rok), 
czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obo-
wiązujące w warunkach technicznych, którym 
podlegają budynki od stycznia 2021 r. w obli-
czeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej 
wody dla 4-osobowej rodziny;
• nowego budynku jednorodzinnego o powierzch-
ni 150 m2, który spełnia standardy aktualnych wa-
runków technicznych wT 2021 tj. EU ok. 55 kwh/
(m2∙rok), czyli aktualnych wymogów, którym pod-
legają budynki od stycznia 2021 r. w obliczeniach 
uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 
4-osobowej rodziny;
• istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. 
150 m2 poddanego termomodernizacji do pozio-
mu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kwh/
(m2∙rok)(standard wT 2017), z typowym zużyciem 
ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
• budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 niepod-
danego termomodernizacji do poziomu zużycia 
energii użytkowej (EU) ok. 170 kwh/(m2∙rok), z typo-
wym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efek-
tywności Energetycznej
więcej informacji o POBE: http://pobe.pl/

kalkulaTOr kOszTów OGrzewania budynków pObe  
– iV kwartał 2022 roku

1  Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2  
w standardzie programu Moje Ciepło wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 
4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

2  Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku wykonanego w standardzie wT 2021  
– EU 55 kwh/(m2∙rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej 
wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

http://www.instalreporter.pl


3  Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku poddanego termomodernizacji do standardu 
wT 2017 – EU 80 kwh/(m2∙rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania 
ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r

4  Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku z brakiem lub niewielką izolacją termiczną  
– EU 170 kwh/(m2∙rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej 
wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Przejdź  Arkusz kalkulacyjny w wersji open source 
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Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 
– zaprojektowane z myślą o przyszłych 
pokoleniach.

Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne Vitodens to m.in. 
wyższa efektywność, niższe emisje i prosta obsługa.

   Moduł WiFi umożliwia zdalną obsługę przez aplikację ViCare 

   Nowy, wysokiej jakości gazowy palnik MatriX Plus z systemem 
kontroli spalania Lambda Pro Control Plus

   10 lat gwarancji na wymiennik ciepła Inox-Radial

   Przystosowane do spalania gazu z udziałem do 20% wodoru

na wszystkie kotły
Vitodens serii 200

5lat
gwarancji

12/2022 d o  s p i s u  t r e ś c i

http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/
http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/


1912/2022 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Zaciskarka Aku QiK-Virax Ml21 to elektrome-
chaniczna prasa, która wyróżnia się automatycz-
nym procesem zaprasowania i obrotem głowicy 
o 360°. Użytkownik może także w dowolnym mo-
mencie zatrzymać cykl. 

NoWe NArZędZiA MArKi

Nowe logo marki to nie tylko działania marke-
tingowe. Ma ono pokazać, że QIK dba o swoich 
klientów, dając im wszystko, co najlepsze. Dlate-
go też w ofercie można znaleźć nowe narzędzia, 
które są wykorzystywane podczas wykonywa-
nia prac instalacyjnych. Poza oferowanymi do 
tej pory narzędziami QIK, oferta została posze-
rzona o poniższe.

Giętarka kuszowa QiK – ręczne narzędzie wy-
różnia się prostym i solidnym mechanizmem 
napędowym z zapadką i zębatką, które wyko-
nane są z kutej hartowanej stali. Korpus wyko-
nano z wysokiej jakości aluminium o dużej wy-
trzymałości, rękojeść pokryta jest materiałem 
antypoślizgowym. Oferowany zestaw zawiera  
4 łatwo wymienne tworzywowe łuki oraz ka-
mienie ślizgowe do rur QIK o średnicach: 16, 20, 
26, 32 mm. wymiana łuków i kamieni odbywa 
się sprawnie i szybko oraz, co istotne, bez uży-
cia dodatkowych narzędzi. Całość znajduje się 
poręcznej walizce.

Marka QIK istnieje na rynku od prawie 20 lat. Jej dorobek cenią sobie zarówno instalatorzy, jak i hurtownie 
zrzeszone w Grupie Instal-Konsorcjum. Oferta marki QIK stale się rozszerza, tym razem o kolejne narzędzia, 
które mają usprawnić i ułatwić pracę fachowcom wykonującym instalacje oparte na rurze wielowarstwowej 
QIK i złączkach zaprasowywanych QIK. Mając na uwadze dynamikę zmian, jaka zachodzi w branży grzewczej, 
QIK stawia nie tylko na nowe narzędzia i wysoką jakość oferowanych produktów, ale również na odświeżenie 
swojego wizerunku. Jednym z namacalnych elementów zmian jest nowe logo, które marka wprowadza  
z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia swojego istnienia.

rebranDing marki i nowe narzęDzia Qik
Andrze j  z ielonk A

nowy wizeRunek maRki Qik

Dwuelementowe logo, jakie zostaje wpro-
wadzone, to połączenie litery Q oraz nazwy 
QIK – skrótu z języka angielskiego: Quali-
ty of Instal-Konsorcjum – czyli jakość. Ta-
kie dwuczłonowe rozwiązanie daje wiele 
możliwości i korzyści. Sygnet, który znajdu-
je się po lewej stronie nazwy marki, swoim 
kształtem przypominający zarówno pętlę 
rury ogrzewania podłogowego, jak i literę Q,  
ma ogromne znaczenie. Będzie stanowił 
zapadający w pamięć wyróżnik marki, któ-
ry będzie można stosować niezależnie od 
nazwy. Jest to o tyle istotne, że pozwoli 
wizerunkowo spoić wszystkie oferowane 
produkty marki QIK.

obejrzyj  Webinar 

Giętarka kuszowa QIK

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/2022-12-QIK-webinar
https://instalreporter.pl/2022-12-QIK-webinar


Zestaw składa się z: zaciskarki, 2 akumulatorów 
z ładowarką, szczęk bazowych, wkładek TH16, 
TH20, TH26. Istnieje możliwość zamówienia do-
datkowych elementów: wkładek U, V, M oraz więk-
szych akumulatorów.
Zaciskarka posiada wskaźnik poziomu nałado-
wania baterii, wskaźnik konieczności przeglądu 
po 20 000 cykach zaprasowań oraz możliwość 
sprawdzenia liczby rzeczywiście wykonanych cy-
klów zaprasowań. Dodatkową zaletą zaciskarki 
akumulatorowej jest możliwość dokupienia za-
silacza 230 V i używanie jako sieciowej.

Nożyce QiK 26 – specjalnie wyprofilowane i po-
kryte teflonem ostrze wykonane z niemieckiej 
stali z Solingen umożliwia cięcie rur QIK o śred-
nicach 16, 20 i 26 mm. Mocna aluminiowa kon-
strukcja narzędzia zapewnia pewny chwyt oraz 
wygodne obracanie nożyc podczas wykonywa-
nia prac. Dodatkowo nożyce wyposażono w łoży-
skowane igiełkowo rolki podpory rury. Spełniają 
one dwa zadania: podpory ułatwiają prostopa-
dłe do osi ucinanie rury, natomiast łożyskowanie 
tych podpór sprawia, że ucinanie rur ruchem ob-
rotowym nie wymaga użycia dużej siły.

poziomnica QiK wykonana z trwałego aluminium. 
Umiejscowiono w niej aż 7 otworów, dzięki którym 
instalator bez problemu dopasuje ją do różnego 
rozstawu przyłączy baterii w zakresie 90-220 mm. 
w zestawie znajdują się również dwie poziomnice 
rurkowe z gwintami ⅜″ i ½″, można je stosować do 
poziomowania pojedynczych przyłączy.

Narzędzia wprowadzone pod markę QIK z pew-
nością sprawdzą się w rękach wymagających 
specjalistów. warto zatem postawić na produk-
ty i narzędzia QIK. Zachęcamy do zapoznania się 
ze szczegółami oferty marki QIK oraz nowymi 
narzędziami w hurtowniach Instal-Konsorcjum.
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Sprawdzone technologie 
20 lat na polskim rynku
Ponad 60 mln metrów 
sprzedanej rury QIK!

	wysoka	jakość

	 trwałość	i	niezawodność

 konkurencyjna cena

	zaprasowywanie	profilami	TH,	U	i	H

 10-letnia gwarancja i ubezpieczenie

	profesjonalne	narzędzia

	 		niezbędne	dopuszczenia	i	atesty

 szerokie zastosowania

www.ik.pl  |  www.qik.pl  |  info@qik.pl

12/2022

Zaciskarka Aku QIK-Virax ML21

Nożyce QIK 16-40 mm / Nożyce QIK 16-26 mm

Poziomnica QIK

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/2022-12-QIK-reklama
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ZróWNoWAżoNA prZysZŁość

Aby zmaksymalizować wydajność pompy ciepła, 
należy ją połączyć z niskotemperaturowym emi-
terem ciepła. w domach jednorodzinnych pom-
py ciepła są stosowane głównie w połączeniu  
z ogrzewaniem podłogowym, ale także jako jego 
uzupełnienie. Dzieje się tak dlatego, że ogrzewa-
nie podłogowe zapewnia najbardziej komforto-
wy rozkład temperatury w pomieszczeniu. 

Jednak musimy pamiętać, że każdy budynek 
ma zróżnicowane zapotrzebowanie na ciepło 
czy chłód w poszczególnych pomieszczeniach. 
Mogą mieć one różne zastosowania, a tak-
że oczekiwania użytkowników mogą różnić się 
pod względem komfortu w aspekcie tempera-
tury, np. w okazjonalnie użytkowanym gabine-
cie, pokoju gościnnym czy pokoju fitness z pew-
nością wystarczy niższa temperatura. Kolejnym 
czynnikiem mającym wpływ na komfort cieplny 

jest nasłonecznienie, orientacja pomieszczenia 
względem stron świata i kondygnacja, na której  
pomieszczenie się znajduje. Pokoje z oknami 
skierowanymi na południe lub znajdujące się na 
poddaszu charakteryzują się większymi zyska-
mi ciepła. Ma to znaczenie zwłaszcza latem, kie-
dy w krótkim czasie niezbędne jest dostarczenie 
większej ilości chłodu. w takich przypadkach do-
skonałym uzupełnieniem ogrzewania i chłodze-
nia podłogowego będzie oferowany przez firmę 

Purmo klimakonwektor nowej generacji Vido S2.  
Urządzenie wyposażono w wymiennik ciepła  
o niewielkiej pojemności wodnej, które w połą-
czeniu z wentylatorem i płynną regulacją obro-
tów zapewnia błyskawiczną reakcję i wydajną 
pracę bez utraty efektywności energetycznej. Dla 
przykładu wydajność chłodnicza najmniejszego 
klimakonwektora o szerokości zaledwie 735 mm 
jest aż 3-4 razy większa niż jedna pętla, czyli aż 
ok. 10 m2 chłodzenia podłogowego.

Niezależnie czy przeprowadzasz 
remont, czy rozpoczynasz 
budowę nowego obiektu,  
w dzisiejszych czasach kluczowe 
znaczenie podczas wyboru 
technologii ma efektywność 
energetyczna rozwiązania i jej 
wpływ zrównoważony rozwój. 
Dlatego jedną z najważniejszych 
kwestii jest zastosowanie 
rozwiązania grzewczego, które 
współpracuje z OZE, ogranicza 
emisję zanieczyszczeń i pracuje 
w niskiej temperaturze, co 
zwiększa wydajność całego 
systemu. Rozwiązaniem 
spełniającym te wymagania są 
klimakonwektory, które mogą 
zarówno grzać, jak i chłodzić. 

klimakonwektory ViDo Do użytku Domowego

http://www.instalreporter.pl


2212/2022 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

od tego, czy pracuje w trybie ogrzewania czy 
chłodzenia. Jest to doskonała alternatywa dla 
konieczności instalowania oddzielnego, dodat-
kowego urządzenia klimatyzacyjnego.

iNteliGeNtNy systeM steroWANiA 

Klimakonwektor Vido S2 został zaprojektowany  
w taki sposób, aby pasował do każdej instalacji, co 
pozwala na dużą elastyczność w przypadku projek-
towania wnętrz. Ponadto urządzenie ma inteligent-
ny system sterowania, którym można zarządzać 
za pomocą wbudowanego lub zdalnego sterowni-
ka, umożliwiającego regulację do 30 pojedynczych 
urządzeń. Możliwe jest także podłączenie sterowni-
ka do systemu sterowania inteligentnego budynku.

KliMAKoNWeKtor W ModerNiZoWANycH 
BudyNKAcH

Istniejące budynki, które są modernizowane 
pod kątem poprawy ich efektywności ener-
getycznej, są idealnym miejscem do zastoso-
wania klimakonwektorów, które mogą praco-
wać zarówno w połączeniu z nowoczesnymi 
niskotemperaturowymi kotłami kondensacyj-
nymi, jak i pompami ciepła. wydajność grzew-
cza klimakonwektora Vido S2 jest o ponad 80% 
razy większa niż grzejnika o tej samej wielkości 
przy niskiej temperaturze wody z pompy cie-
pła (40/35/20°C). Ponadto rozwiązanie to jest 
wszechstronne, uniwersalne i umożliwia wiele 
różnych możliwości montażu na ścianie, pod-
łodze, suficie lub w zabudowie.
Klimakonwektor Vidos S2 można z łatwością za-
instalować w każdym wnętrzu, poza pomieszcze-
niami o podwyższonej wilgotności jak łazienka, 
kuchnia czy pralnia. Montaż Vido S2 jest możliwy 

także bezpośrednio na podłodze tuż przy wyso-
kich oknach. wystarczy zastosować odpowied-
nie akcesoria, czyli adaptery do montażu podło-
gowego oraz tylny panel dekoracyjny. 

oGrZeWANie i cHŁodZeNie W JedNyM

Ze względu na zmiany klimatyczne, upalne dni  
z dużym nasłonecznieniem występują coraz czę-
ściej w naszych szerokościach geograficznych. 
Dlatego użytkownicy poszukują skutecznych 
rozwiązań umożliwiających efektywne chłodze-
nie domu. Najlepszym wyborem jest klimakon-
wektor Vido S2, który może służyć zarówno do 
ogrzewania, jak i chłodzenia domu, jeśli zosta-
nie połączony z rewersyjną pompą ciepła lub 
oddzielnym źródłem chłodu. Technologia płyn-
nej regulacji prędkością wentylatora dostarcza 
precyzyjną ilość energii do pomieszczenia oraz  
minimalizuje poziom hałasu. Dzięki temu Vido S2  
pracuje cicho, niemal bezszelestnie niezależnie 

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 

budynek KEN Center
02-777 Warszawa

tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl  

www.purmo.pl
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filmy o Vido

Dlaczego i w jakich sytuacjach warto stosować klimakonwektory? Jaka jest przewaga tego 
rozwiązania w stosunku do grzejników czy ogrzewania podłogowego?  

obejrzyj  Film dlaczego klimakonwektory po prostu się opłacają?

Jak działają klimakonwektory i dlaczego są tak skuteczne? Jakie modele dostępne są  
w ofercie Purmo i czym kierować się przy wyborze? 

obejrzyj  Film porównujący ofertę rynkową i różnice pomiędzy dostępnymi modelami

Co charakteryzuje nowe modele klimakonwekorów firmy Vido S2 na rynku? 

obejrzyj  Film o 5 najważniejszych cechach wyróżniających Vido S2

Jednym z najczęstszych pytań i obaw inwestorów dotyczących klimakonwektorów jest 
poziom hałasu związany z ich pracą. Teksty poziomu hałasu podczas standardowej pracy 
urządzenia w domu przeprowadził Piotr Krzemiński, ekspert firmy Purmo.

obejrzyj  Film jak cicho pracują klimakonwektory Purmo 

http://www.instalreporter.pl
https://youtu.be/EgRmegJbhXg
https://youtu.be/sTvUowJqvAI
https://youtu.be/uwXPWM0gZ-Q
https://youtu.be/TPUcq2OJWgg
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Każdy etap oznacza zdobycie nowych przywi-
lejów, poczynając od karty przedpłaconej, bez-
płatnych szkoleń czy doradztwa technicznego,  
a na doradztwie prawnym kończąc. Program 
partnerski wspieramy Najlepszych jest skiero-
wany do firm instalatorskich, które korzystają  
w swojej pracy z produktów KAN-therm.

Kto może zostać uczestnikiem programu?
Każdy instalator, który poprzez platformę www.
wspieramynajlepszych.pl będzie sukcesywnie 
zgłaszać swoje realizacje wykonane na zlecenie 
inwestora indywidualnego z wykorzystaniem 
systemów instalacyjnych KAN-therm. Już pierw-
sza zatwierdzona realizacja oznacza rozpoczęcie 
udziału w programie na podstawowym poziom 
członkostwa i potwierdza hasło przewodnie ak-
cji promocyjnej: „Instaluj systemy KAN-therm  
i zyskuj jeszcze więcej”.

poziom silver
Pierwszy poziom programu oznacza wydanie 
uczestnikom karty przedpłaconej, na którą będą 
trafiać środki w wysokości 2% wartości każdej 
zrealizowanej i zatwierdzonej inwestycji opartej 
na systemach KAN-therm. Gwarancja wypłaty 
środków i możliwość wykorzystania ich w dowol-
ny sposób następuje po trzech zatwierdzonych in-
westycjach, czyli w kolejnym poziomie programu.
Ponadto uczestnikom przysługuje bezpłatny do-
stęp do platformy szkoleniowej online oraz moż-
liwość skorzystania z indywidualnych szkoleń 
praktycznych. Dla wielu instalatorów będzie to 
pierwsza, wyjątkowa możliwość uczestnictwa  
w tego typu szkoleniu, które rozwieje wszelkie wąt-
pliwości odnośnie stosowania i montażu poszcze-
gólnych elementów danego systemu KAN-therm.
Dla instalatorów istotna jest możliwość otrzyma-
nia opracowania technicznego projektu instala-
cyjnego dla danej inwestycji. 

Srebrny, Złoty i Platynowy – to kolejne etapy nowego programu partnerskiego KAN, skierowanego  
do instalatorów, którzy specjalizują się w realizacjach wykonywanych na zlecenie inwestora  
indywidualnego, korzystając z systemów KAN-therm.

Dołącz Do programu partnerskiego kan

http://www.instalreporter.pl
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Opracowanie daje pewność optymalnego do-
brania elementów systemu, łącznie z długością, 
średnicą czy rozstawem rur. Pozwala również le-
piej zorganizować prace na budowie.
Każdy instalator z modułu Silver ma do dyspozy-
cji bibliotekę dokumentów KAN, zawierającą ma-
teriały techniczne niezbędne w pracy instalatora.
Co więcej, uczestnicy mogą również skorzystać 
ze wsparcia technicznego doradcy KAN w danym 
regionie i w razie potrzeby skorzystać z wypoży-
czalni narzędzi Ramirent w zakresie ofert KAN 
(karty rabatowe).
Trzy zgłoszone i zatwierdzone realizacje klasyfi-
kują uczestnika do kolejnego poziomu.

poziom Gold
To drugi etap członkostwa, pozwalający na jed-
noczesne korzystanie z przywilejów poziomów 
Silver i Gold. Na tym etapie można już korzystać 
ze środków zgromadzonych na karcie przedpła-
conej, w wysokości 2% od wartości inwestycji  
w systemie KAN-therm.
Platforma umożliwia także założenie strony inter-
netowej instalatora zgodnie z szablonem, stwo-
rzenie personalizowanego banneru oraz otrzyma-
nie wizytówek Autoryzowanego Instalatora KAN. 
Praktyczny punkt tego etapu to uniformy robo-
cze (ogrodniczki + bluza), dzięki którym dana fir-
ma zyskuje wizerunkowo w oczach klienta.
warto też zwrócić uwagę na kolejny cykl szkoleń 
gwarantowanych, tym razem z zakresu tzw. umie-
jętności miękkich, przygotowujących do profesjo-
nalnych rozmów z klientem, prowadzenia procesu 
negocjacji czy sporządzenia korzystnej umowy. 

Aby przejść do kolejnego etapu należy zgłosić 10 in-
stalacji zrealizowanych na produktach KAN-therm. 

poziom platinum
Ostatni, a zarazem najbardziej prestiżowy poziom 
programu, zdecydowanie odzwierciedla jego na-
zwę: wspieramy Najlepszych. Tutaj profesjonalne 
wsparcie producenta sięga poziomu VIP i poza do-
tychczas otrzymanymi przywilejami z poziomów 
Silver i Gold, uczestnik programu otrzymuje gwa-
rantowane doradztwo prawne z zakresu finanso-
wo-podatkowego, możliwość wizualizacji środ-
ków transportu oraz zaproszenie na eventy VIP.

dodatkowe funkcjonalności
Biblioteka dokumentów: każdy uczestnik progra-
mu otrzymuje łatwy i bezpłatny dostęp do ma-
teriałów KAN: folderów, katalogów, certyfikatów, 
atestów i aplikacji.
Osobisty kalendarz: uczestnik może wpisywać 
do kalendarza ważne firmowe wydarzenia oraz 
planować poszczególne etapy realizowanych in-
westycji. w kalendarzu zdalnie będą pojawiać 
się informacje z zakresu dodatkowych promo-
cji oraz wydarzeń w danym regionie, np. wizyty 
Mobilnego Centrum Szkoleniowego.

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

r e k l a m a

Zostań partnerem KAN i korzystaj z więk-
szych przywilejów. Już teraz wejdź na plat-
formę www.wspieramynajlepszych.pl  
i dołącz do programu. im więcej inwe-
stycji zgłosisz, tym szybciej skorzystasz 
z gwarantowanych przywilejów.

iii konfeRencja naukowo-
techniczna „klimatyzacja 
obiektów Szpitalnych”
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa wydziału In-
stalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska POlitechniki warszawskiej zaprasza 
na III Konferencję Naukowo-Techniczną „Klima-
tyzacja obiektów szpitalnych”. wydarzenie onli-
ne, odbędzie się 24 marca 2023 r.

tematyka konferencji:
• Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale 
chirurgicznym – terra incognita
• Sustainability and Beyond, a Challenge for Health  
Care
• Critical rooms design process and criteria – case 
Denmark
• Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do 
utrzymania systemów klimatyzacyjnych w obiek-
tach szpitalnych
• Metody zapewnienia czystości powietrza i po-
wierzchni w placówkach szpitalnych
• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego  

Uniwersytetu Medycznego okiem projektanta 
systemów klimatyzacji
• Analiza porównawcza wybranych rozwiązań 
dla wentylacji i klimatyzacji sal chorych w Pol-
sce: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, koszty 
inwestycji i eksploatacji, obowiązujące przepisy
• Analiza możliwości wykorzystania urządzeń ab-
sorpcyjnych do wytwarzania chłodu na przykła-
dzie obiektu szpitalnego
• Dobrostan w warunkach środowiska wewnętrz-
nego w przychodniach i szpitalach – wyniki ba-
dań ankietowych prowadzonych wśród pielę-
gniarek i położnych
• Odory w szpitalach – doświadczenia w japoń-
skich placówkach medycznych
• Metody ograniczenia ryzyka wystąpienia nie-
zamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pa-
cjentów
wśród prelegentów: Amelia Staszowska (PL, 
PZiTS), Sylwia Szczęśniak (Pwr, PZiTS), Paweł 
Borowiecki (Halton, PZiTS), Anna Bogdan (Pw, 
PZiTS), Mirosław Szyłak-Szydłowski (Pw, PZiTS), 
Dominika Kwiecińska (Pw).
https://klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl/
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Ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej  
stanowi około 80-85% zużycia energii  
w bilansie energetycznym polskich gospodarstw 
domowych. w obliczu lawinowego wzrostu cen 
praktycznie wszystkich nośników energii większość 
użytkowników domowych systemów grzewczych 
zmuszona jest do szukania oszczędności na 
kosztach ogrzewania. Redukcja kosztów ogrzewania 
nie powinna wiązać się z rezygnacją z komfortu 
cieplnego domowników. Obecnie dostępne 
rozwiązania pozwalają optymalnie wykorzystywać 
energię na potrzeby grzewcze i redukować koszty 
związane z jej zużyciem, zapewniając jednocześnie 
odpowiednie warunki cieplne w domu.

jak oszczęDnie i ekologicznie ogrzewać Dom?
Gaz wciąż na topie

Prawda o gazie

w ostatnim czasie można się było spotkać z nieprawdziwymi informacjami o tym, jakoby UE miała za-
kazać używania kotłów gazowych już od 2027 roku. w prawodawstwie UE nie ma jednak takich zapi-
sów, a w dyskutowanym obecnie projekcie RePowerEU mówi się o ewentualnym zakazie montowania 
samodzielnych kotłów gazowych od 2030 roku. Oznacza to, że w połączeniu z kolektorami słoneczny-
mi czy pompą ciepła taki zakaz by nie obowiązywał, o ile w ogóle wejdzie w życie. wykorzystywanie 
gazu zimnego w istniejących instalacjach, raczej pozostanie niezagrożone przynajmniej do 2040 roku.

WyBór źródŁA ciepŁA

wybór sposobu ogrzewania uwarunkowany jest 
różnymi czynnikami. Zazwyczaj kluczowe dla in-
westorów są koszty ogrzewania danym źródłem 
ciepła. wszelkie dywagacje na temat porównań 
kosztów różnych sposobów ogrzewania należy 

jednak traktować z rezerwą. Szczególnie teraz, gdy 
ceny nośników energii zmieniają się dynamicznie. 
Przykładem jest gaz, którego cena jako pierwsza 
wzrosła w znaczący sposób już pod koniec 2021 r.,  
a który obecnie ponownie stał się konkurencyj-
nym źródłem energii na potrzeby wytwarzania 
ciepła, nawet tańszym od ogrzewania węglowego.
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wybierając rodzaj źródła ciepła w pierwszej kolej-
ności, warto korzystać z nośników energii dostęp-
nych na miejscu. Kluczowa jest również możliwość 
wykorzystania energii pochodzącej z OZE. Nie na-
leży przy tym zapominać o tak fundamentalnych 
argumentach, jak gwarancja bezpieczeństwa za-
opatrzenia w ciepło oraz maksymalne obniżenie 
kosztów w czasie eksploatacji instalacji grzewczej.

GAZ Wciąż NA topie

wszędzie tam, gdzie możliwe jest podłączenie 
domu do sieci gazowej oszczędne ogrzewanie 
mogą zapewnić nowoczesne kondensacyjne 
kotły gazowe. Ich wybór pozwala na całkowitą  

eliminację emisji cząstek stałych emitowanych 
do atmosfery. Śladowa jest także emisja tlenków 
azotu czy siarki. Technika kondensacyjna pozwa-
la na odzysk części ciepła odpadowego ze spalin, 
co zgodnie z deklaracją producentów, umożliwia 
nawet do 20-30% oszczędności w zużyciu gazu. 
Nowoczesne kotły kondensacyjne wyposażane 
są w palniki o modulowanej mocy. Kocioł dobie-
ra swoją moc chwilową do aktualnego zapotrze-
bowania na ciepło, tak aby palnik pracował nie-
przerwanie przez jak najdłuższy okres. Przekłada 
się to na wyższą sprawność kotła i całego syste-
mu grzewczego, a co za tym idzie niższe koszty 
ogrzewania. Dzięki szerokiemu zakresowi mo-
dulacji mocy takie urządzenia sprawdzą się za-
równo w nowych domach i mieszkaniach o ma-
łym zapotrzebowaniu na ciepło, jak i starszych 
budynkach o większych potrzebach grzewczych. 

KotŁy GAZoWe GotoWe NA KoleJNe 
osZcZędNości

Dynamicznie zmieniające się ceny paliw kopal-
nych i pilna potrzeba dekarbonizacji sprawiają, 
że coraz większe nadzieje wiąże się z ekonomicz-
nymi i zeroemisyjnymi rozwiązaniami, do których 
zalicza się ogrzewanie tzw. zielonymi gazami,  
w tym wodorem. 
Decydując się na ogrzewanie gazem już dziś moż-
na zaopatrzyć się w nowoczesny kocioł konden-
sacyjny przystosowany do spalania paliwa z 20% 
domieszką wodoru lub innych gazów przyszło-
ści np. biometanu. Takie urządzenia zapewnią 
płynne przejście przez transformację energe-
tyczną, polegającą na stopniowym odchodzeniu 
od paliw kopalnych – bez konieczności wymia-
ny kotła grzewczego na nowy. Tym samym gwa-
rantują komfortowe i oszczędne ogrzewanie ga-
zowe zarówno dziś, jak i w niedalekiej przyszłości,  
jeżeli będzie taka konieczność. 

kocioł VitodenS 200-w – wySoka niezawodnoŚć ekSploatacyjna

w kotle Vitodens 200-w z oferty marki Viessmann zastosowano nowy palnik MatriX-Plus, któ-
ry wyróżnia efektywna praca, niski poziom emisji substancji szkodliwych, a także cicha pra-
ca. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX wykonana ze stali szlachetnej jest od-
porna na działanie wysokiej temperatury, zapewniając palnikowi zawsze wysoką sprawność  
i trwałość. Układ automatycznej kontroli jakości spalania gazu Lambda Pro Plus kompensu-
je wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną 
w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.
Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem 
kotów z serii Vitodens. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło – praktycznie 
bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. wyróżnia się przy tym niezawodnością 
i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.
Viessmann udziela 10 lat gwarancji na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej do gazowych kotłów 
kondensacyjnych o mocy do 150 kw.
Poprzez zintegrowany interfejs wLAN Vito-
dens 200-w komunikuje się bezpośrednio  
z Internetem, a tym samym może praco-
wać w sieci i korzystać z serwisów cyfro-
wych. Aplikacja mobilna ViCare dodatkowo 
podwyższa komfort obsługi kotła. Dzięki 
niej mamy pod kontrolą wszystkie funkcję 
ogrzewania, niezależnie od czasu i miejsca.
Obsługa Vitodens 200-w jest prosta, intuicyj-
na i może się odbywać za pomocą smart-
fona, tabletu lub wyświetlacza dotykowe-
go na kotle. wyświetlacz graficzny z menu 
tekstowym prowadzi użytkownika przez 
wszystkie punkty menu, a panel energetycz-
ny pozwala mieć na oku bieżą- ce wartości 
zużycia energii.
O stanie pracy kotła informuje Lightguide.  
Lightguide jest fluoryzującym paskiem 
świetlnym w technice LED, rozciągającym 
się na całą szerokość urządzenia. Informu-
je on użytkownika w czasie rzeczywistym  
o ogólnym stanie roboczym urządzenia.

Przejdź  Więcej o kotle Vitodens 200-W
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dANe doBoroWe

Każdy budynek jest inny, przez co wymaga indy-
widualnego podejścia. Pompa ciepła jest urzą-
dzeniem bardzo wrażliwym na parametry tem-
peraturowe dolnego i górnego źródła ciepła. 

Dlatego kluczowe jest zebranie wiarygodnych 
danych doborowych.
Aby poprawnie dobrać źródło ciepła, powinniśmy 
dysponować, co najmniej, następującymi danymi:
· obciążenie cieplne budynku – zapotrzebowa-
nie na moc grzewczą,
· lokalizacja obiektu – strefa klimatyczna,
· projektowe parametry pracy instalacji grzewczej,
· zapotrzebowanie na cele ciepłej wody użytkowej 
– liczba użytkowników i rodzaje punktów poboru.
wszystkie powyższe informacje są zawarte  
w dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumen-
tacja nie jest dostępna, warto rozważyć zlece-
nie wykonania takiej dokumentacji. w prakty-
ce istnieją również inne metody na przybliżone 
określenie zapotrzebowania na ciepło budynku.  
Trzeba jednak pamiętać, że mogą one prowadzić 
do błędnych wniosków.

doBór poWietrZNeJ poMpy ciepŁA

w celu lepszego zobrazowania aspektów dobo-
ru pompy ciepła posłużymy się przykładem. Do 
analizy przyjęto najbardziej popularną pompę 

Pompa ciepła jest urządzeniem, które umożliwia przetransportowanie 
energii zawartej w ośrodku o niższej temperaturze (dolne źródło ciepła) 
do ośrodka o temperaturze wyższej (górne źródło ciepła). Zapewnienie 
komfortu cieplnego jest głównym zadaniem każdej instalacji grzewczej, 
jednak w przypadku pomp ciepła, ciepło do pomieszczeń musi być 
dostarczone w ekonomiczny sposób. 

poprawny Dobór powietrznej pompy ciepła
Bosch Compress 7000i Aw
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ciepła powietrze-woda marki Bosch. Na rysun-
ku 1 przedstawiono wykresy mocy maksymalnej 
pompy ciepła Compress 7000i Aw w zależności 
od temperatury zewnętrznej oraz charakterysty-
kę zapotrzebowania budynku na moc dla budyn-
ku w III strefie klimatycznej.
Na rysunku zostały oznaczone punkty biwalentne 
dla dwóch wielkości pomp ciepła. Zakreskowane 
pole po lewej stronie od tych punktów, wskazuje 
obszar, w którym pompy ciepła będą wspomaga-
ne przez dodatkowe źródło ciepła. Przy tempe-
raturze pracy systemu umożliwiającej włączenie 
się układu chłodniczego do pracy, pompa ciepła 
współpracuje ze szczytowym źródłem ciepła. 

Jak widać obie pompy ciepła są w stanie pokryć za-
potrzebowanie przez większość sezonu grzewcze-
go, a z udziałem dodatkowego źródła ciepła zapew-
nią całkowite pokrycie zapotrzebowania. Jako źródło 
szczytowe może być wykorzystana grzałka lub kocioł. 
w tym miejscu warto zadać pytanie: czy na spraw-
ność systemu wpływa wyłącznie udział dodat-
kowego źródła ciepła? Pompa ciepła Compress 
7000i Aw jest pompą wyposażoną w inwerter, 
umożliwiający modulację mocy grzewczej w za-
leżności od obciążenia. Praca urządzenia inwer-
terowego z mocą częściową cechuje się lepszym 
współczynnikiem COP niż praca tej samej pom-
py ciepła z mocą maksymalną. Z tego względu 

dobór pompy ciepła powinien być przeprowa-
dzony w taki sposób, aby częściowe obciążenie 
jednostki pokrywało się z zapotrzebowaniem 
odpowiadającym wartościom temperatury ze-
wnętrznej występującym najczęściej w sezonie 
grzewczym. Przy czym, w tym okresie, zaleca się 
pracę z obciążeniem do 70%.
w celu dalszej analizy rozpatrywanego przypad-
ku, na rysunku 2 przedstawiono charakterysty-
ki pomp ciepła, uwzględniając ich modulację. 
Etykiety w kolorze wykresów pomp ciepła sta-
nowią opis stopnia modulacji mocy urządzenia. 
Dodatkowo znajduje się wykres częstotliwości 
występowania danej temperatury zewnętrznej 

dla statystycznego okresu od września do maja 
dla pewnego miasta w III strefie klimatycznej.
Z wykresu częstotliwości występowania danej 
temperatury można odczytać, że większość sezo-
nu grzewczego zawiera się w przedziale tempera-
tury od 0 do 6°C. Pokaźna część sezonu grzewcze-
go rozkłada się w przedziale od 6 do 10°C, jednak 
trzeba mieć na uwadze, że zapotrzebowanie bu-
dynku jest w tych okresach stosunkowo niskie  
w stosunku do zapotrzebowania przy temperaturze 
ujemnej. Na rysunku 2 można również zauważyć, 
że pompa ciepła CS 7000i Aw 9 OR-S lepiej wpisu-
je się w zakres obciążenia wynikającego z tempe-
ratury o najwyższej częstotliwości występowania. 
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Charakterystyka zapotrzebowania budynku 70% Etykieta opisujćca stopieź modulacji PC

strefa pracy
dodatkowego
�ródśa ciepśa

-5,1°C
Etykieta z temperaturć zewnńtrzna w punkcie

biwalentnym

Charakterystyka mocy CS7000i AW 7 OR-S

Charakterystyka mocy CS7000i AW 9 OR-S

1  Charakterystyki maksymalnej mocy pomp ciepła Compress 7000i Aw oraz zapotrzebowania 
budynku w zależności od temperatury zewnętrznej

2  Charakterystyki mocy pomp ciepła Compress 7000i Aw z uwzględnieniem modulacji na 
podstawie zapotrzebowania budynku w zależności od temperatury zewnętrznej
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Okres pracy z obciążeniem poniżej 70% jest też 
znacznie dłuższy niż w przypadku CS 7000i Aw 
7 OR-S. Można się więc spodziewać, że więk-
sza pompa ciepła, dzięki lepszemu wpasowa-
niu w charakterystykę budynku, będzie miała 
lepszy sezonowy współczynnik efektywności, 
przy jednoczesnym mniejszym udziale dodat-
kowego źródła ciepła.

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

infolinia: 801 600 801
termotechnika@pl.bosch.com
www.bosch-termotechnika.pl

r e k l a m a

dobóR z pomocą pRogRamu

Przeprowadzenie tak dokładnego doboru jest czaso-
chłonne. Dodatkowo konieczny jest dostęp do danych 
meteorologicznych oraz technicznych pompy ciepła. 
Z pomocą przychodzi oprogramowanie, które dzię-
ki odpowiedniemu algorytmowi dobierze właściwe 
urządzenie. Program daje też szereg możliwości per-
sonalizacji doboru, aby dostosować dane wejściowe 
do konkretnego przypadku doborowego.
warto zwrócić uwagę (rys. 3), że porównując oba mo-
dele pompy ciepła, przy doborze mniejszej jednostki, 
oprócz większej ilości energii dostarczonej przez do-
datkowe źródło ciepła, większa jest również ilość ener-
gii pobranej do napędu sprężarki, przy jej mniejszym 
udziale w zapotrzebowaniu całkowitym.
Szczególnie nie można zapomnieć o tej właściwości 
pomp ciepła inwerterowych, w przypadku współpra-
cy ze szczytowym źródłem ciepła, które uchodzi za 
tańsze od energii elektrycznej, np. kotłem gazowym.  
Tu często moc pompy ciepła jest celowo zaniżana. Taki 
dobór spowoduje, że pompa ciepła będzie eksploato-
wana z dużym obciążeniem przez znaczną część sezo-
nu grzewczego. Mimo że dodatkowe źródło ciepła nie 
zostanie uruchomione, to praca pompy ciepła będzie 
cechowała się gorszym współczynnikiem wydajności. 
Taka eksploatacja pompy ciepła, będzie prowadziła 
nie tylko do obniżenia opłacalności instalacji z pompą 
ciepła, ale też negatywnie wpłynie na jej żywotność. 3  wycinki wydruku z programu doborowego 

a) CS 7000i Aw 9 OR-S b) CS 7000i Aw 7 OR-S

Dane budynku

Maks. zapotrzebowanie mocy grzewczej
(najzimniejszy dzień)

9
kW

Obliczone zużycie energii przez budynek 19 790 kWh

Maksymalna dodatkowa moc grzałki 2,7 kW

Energia elektr. pobrana przez pompę ciepła 4 540 kWh

Energia elektr. pobrana przez dodatkowe źr.
ciepła

115
kWh

Darmowa energia pobrana z dolnego źródła
ciepła

15 140
kWh

Czas pracy pompy ciepła 4 300 h / rok

Całkowite pokrycie energii 99%

a)

Dane budynku

Maks. zapotrzebowanie mocy grzewczej
(najzimniejszy dzień)

9
kW

Obliczone zużycie energii przez budynek 19 790 kWh

Maksymalna dodatkowa moc grzałki 3,9 kW

Energia elektr. pobrana przez pompę ciepła 4 795 kWh

Energia elektr. pobrana przez dodatkowe źr.
ciepła

455
kWh

Darmowa energia pobrana z dolnego źródła
ciepła

14 540
kWh

Czas pracy pompy ciepła 4 400 h / rok

Całkowite pokrycie energii 98%

b)

kaS publikuje poRadnik 
pRzepRowadzania kontRoli 
paleniSk
Poradnik powstał w celu wsparcia osób odpo-
wiedzialnych za prowadzenie kontroli palenisk  
w Polsce poprzez zaprezentowanie rekomenda-
cji, które pozwoliłyby na ujednolicenie i uspraw-
nienie systemu. Poradnik opisuje istotne z punk-
tu widzenia kontroli zagadnienia prawne, zawiera 
praktyczne wskazówki, jak się do niej przygoto-
wać i skutecznie ją przeprowadzić oraz załączni-
ki z przydatnymi wzorami dokumentów.
Poradnik powstał w 2022 roku. To wyjątkowy  
i ważny rok dla ochrony powietrza w Polsce.  
w dwóch województwach (śląskim i podkarpac-
kim) zaczęły obowiązywać pierwsze ogranicze-
nia dotyczące kotłów na paliwa stałe, zakazujące 
użytkowania starych, nieefektywnych urządzeń. 
w dwóch kolejnych (mazowieckim i łódzkim) to 
ostatni rok użytkowania tzw. kopciuchów, czyli 
pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, któ-
re emitują duże ilości zanieczyszczeń. w kilku in-
nych województwach takie zakazy zaczną obo-
wiązywać w przyszłym lub w kolejnym roku.
Biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie emisja  
z domowych kotłów, pieców i kominków stano-
wi główne źródło zanieczyszczenia pyłem i rako-
twórczym benzo[a]pirenem – wdrożenie przepi-
sów antysmogowych jest kluczowe dla poprawy 
jakości powietrza. w tym celu zarówno rząd,  
jak i gminy oferują mieszkańcom dotacje do insta-
lacji źródeł ciepła zgodnych z uchwałami antysmo-
gowymi (np. rządowy Program Czyste Powietrze). 
Przepisy prawa i dotacje to dwa bardzo ważne 
elementy w procesie poprawy jakości powietrza  
w Polsce. Trzecim, równie istotnym, jest zagwaran-
towanie skutecznego systemu kontroli palenisk,  
a więc weryfikacji, jakie paliwa są wykorzystywane 
do ogrzewania i w jakich urządzeniach. Podczas  

kontroli sprawdzane 
jest czy nie dochodzi 
do spalania odpadów, 
węgla złej jakości, mo-
krego drewna oraz czy 
urządzenia spełniają 
wymogi uchwały an-
tysmogowej.
Jak wskazują wyni-
ki analizy PAS przed-
stawione w rapor-
cie („Palący Problem 
– Jak działa kontrola 
palenisk w wojewódz-
twach: małopolskim, 
mazowieckim i ślą-
skim” z 2022 roku), do 
którego szczegółowe dane zostały pozyskane 
ze 167 gmin i dotyczą 2021 roku – czynnikiem, 
który najmocniej wpływa na skuteczność kon-
troli jest obecność straży miejskiej lub gminnej. 
Dane raportu wskazują, że w ogólnym ujęciu  
w gminach bez straży system kontroli palenisk jest 
dysfunkcyjny – to prawie 79% gmin w Polsce. Po-
nadto kontrole przeprowadzane są przez urzęd-
ników, dla których jest to jeden z wielu obowiąz-
ków. Kontrole takie wykonywane są przeważnie  
w godzinach pracy urzędu, a więc w innych godzi-
nach niż rozpalane są piece. Dodatkowo urzęd-
nicy nie są uprawnieni do wystawiania manda-
tu, co sprawia, że kontrole są mniej skuteczne  
i mają głównie charakter edukacyjno-informacyjny.  
Poradnik stanowi swego rodzaju kompendium 
wiedzy dla kontrolerów palenisk. Informacje 
prawne oraz praktyczne wskazówki w nim za-
warte przyczynią się do ujednolicenia i ułatwie-
nia prowadzenia kontroli palenisk w praktyce.
Pobierz poradnik Kontrola palenisk w praktyce
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 
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eleMeNty systeMu WAViN tiGris MX 
– cecHy MAteriAŁoWe

Mosiądz bezołowiowy, z którego wykonane są 
kształtki MX, to materiał odporny na korozję,  
o właściwościach antybakteryjnych, zapewniający 
najwyższą higienę w zastosowaniach związanych 
z wodą pitną. Tworzywo PVDF, z którego wykona-
ne są tuleje zaciskowe, charakteryzuje się: wyso-
ką udarnością, odpornością na działanie chemi-
kaliów i szerokim zakresem temperatury pracy. 
Doskonała wytrzymałość mechaniczna (przy dłu-
gotrwałych i cyklicznych obciążeniach) zapewnia 
niezawodność połączenia elementów systemu  

Tigris MX – potwierdził to test symulacji 50-letniego 
okresu eksploatacji przy parametrach wyższych 
od wymaganych w standardowej procedurze.
– Warto podkreślić, że materiał, z którego wykona-
na jest tuleja zaciskowa, czyli termoplastyczny po-
lifluorek winylidenu (PVDF), łączy dobre własności 
mechaniczne i termiczne z wysoką odpornością na 
obciążenia długotrwałe i cykliczne. Dzięki temu tu-
leja MX – w instalacjach zarówno ciepłej, jak i zim-
nej wody – nie traci właściwości. Natomiast korpu-
sy kształtek Tigris MX zostały wykonane z mosiądzu 
bezołowiowego – materiału odpornego na korozję, 
posiadającego właściwości antybakteryjne. Dzięki 
temu są one bezpieczne w kontakcie z wodą. Do-
dam, że – zgodnie z trendami – być może już nie-
długo materiał ten będzie wyłącznym rozwiązaniem 
w zakresie instalacji sanitarnych. Ponadto kształt-
ki Tigris MX są bardzo wytrzymałe: ich maksymal-
na stała temperatura robocza wynosi 85°C przy  
6 barach, maksymalne obciążenie krótkotrwałe 
to 100°C (przez maks. 100 godzin, w ciągu 50 lat),  
a najwyższe stałe ciśnienie robocze to 10 barów przy 
70°C – mówi Adam Kowalka, menedżer produktu 
w zakresie ciepłej i zimnej wody, z wavin Polska.

MAKsyMAliZAcJA prZepŁyWu 
– ideA, KtórA się opŁAcA

– System Wavin Tigris MX wyznacza nowe, lep-
sze parametry przepływu wody, optymalizuje 
sprawność instalacji ciepłej i zimnej wody oraz 
zwiększa efektywność ekonomiczną całej inwe-
stycji. To wynik doświadczenia Wavin, misji marki  

wavin Tigris MX – w dystrybucji dostępny od 
września 2022 r. – to nowa seria kształtek 
i tulei zaciskowych. w połączeniu z rurami 
wavin tworzą one niezawodny system, który 
maksymalizuje przepływ wody i zmniejsza 
straty ciśnienia w instalacji. Tigris MX uzupełnia 
tym samym ofertę wavin o system zaprasowywania osiowego, 
który – szczególnie w dużych inwestycjach budowlanych – 
pozwoli osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne.

sysTem TiGris mX 
Nowość w ofercie wavin

Wszystkie elementy systemu Wavin  
tigris MX – rura, kształtka i tuleja (fot. 1)  
– tworzą niezawodne i szczelne połą-
czenie bez stosowania pierścieni o-ring. 

Główne zalety i cechy wyróżniające nowy 
system Wavin tigris MX wynikają m.in. ze 
zwiększonej o 30% wewnętrznej średni-
cy kształtki (w zakresie 16-32 mm). śred-
nica kształtek tigris MX poprawia zatem 
charakterystykę przepływu, zmniejsza-
jąc straty ciśnienia wody w instalacji.

1

2  Żebra kontrolne kształtki Tigris MX

http://www.instalreporter.pl
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tulei z serii Tigris MX jest prosta kontrola wzroko-
wa prawidłowego wykonania połączenia – insta-
lator może łatwo dostrzec brak zamocowanej tu-
lei zaciskowej dzięki dużemu kontrastowi między 
białą rurą a czarną tuleją lub na podstawie zaob-
serwowanego spadku ciśnienia wody w instalacji.

WAViN tiGris MX – ŁAtWość iNstAlAcJi

System wavin Tigris MX oparty jest na technice 
zaprasowywania osiowego, która jest dobrze 
znana instalatorom. Proces łączenia elementów 
w systemie Tigris MX polega na: 
· nasunięciu tulei zaciskowej na rurę i rozszerze-
niu końcówki rury specjalną głowicą kielichującą;
· umieszczeniu kształtki w rurze;
· osiowym nasunięciu tulei zaciskowej (aż do koń-
ca kołnierza kształtki). 
Na czym zatem polega wyjątkowość serii wavin 
Tigris MX? Przede wszystkim na wytrzymałości  
i niezawodności każdego z jej elementów oraz 
doskonałych parametrach pracy całego syste-
mu. Kolejna zaleta Tigris MX wynika z faktu, że do 
montażu całego systemu instalator może użyć tyl-
ko jednego narzędzia – stworzonego przez wavin 
specjalnie po to, aby przyspieszyć procesy kieli-
chowania, łączenia i zaprasowywania. Urządzenie 
wavin ma głowicę obracającą się o 360°, latarkę  
i wskaźnik liczby naciśnięć. Ponadto głowice za-
ciskowe i przyrząd kielichujący można łatwo zde-
montować (stosując metodę Plug&Play) i zastoso-
wać w oddzielnych narzędziach do kielichowania 
i zaprasowywania. Dlatego praca z elementami 
serii Tigris MX jest prosta, wydajna i efektywna. 
wavin zapewnia kompatybilność wszystkich ele-
mentów systemu wavin Tigris MX, oznacza to: 
lepszą efektywność i komfort pracy, niezakłóco-
ne działanie instalacji, wymierne korzyści ekono-
miczne. Ponieważ każda decyzja ma znaczenie.
Zobacz, jak działa Wavin Tigris MX

i koncepcji „Ultimate flow” (maksymalnego przepły-
wu), w ramach której podejmujemy kolejne techno-
logiczne wyzwania, aby wspomóc m.in. inwestorów 
i instalatorów. Tigris MX zwiększa przepływ wody 
nawet o jedną trzecią, dlatego stanowi zoptymali-
zowane rozwiązanie dla obiektów, w których wyma-
gana i pożądana jest minimalizacja strat ciśnienia 
w instalacjach ciepłej i zimnej wody. Dzięki lepszej 
charakterystyce przepływu (wynikającej z większej 
średnicy wewnętrznej rur i kształtek), zastosowa-
nie kształtek Tigris MX może również wpłynąć na 
zmniejszenie wielkości rur, a tym samym obniże-
nie kosztów projektu – podkreśla Adam Kowalka. 
Lepsze parametry przepływowe kształtki ozna-
czają również bardziej efektywne wykorzysta-
nie pomp ciepła oraz pomp obiegowych i c.w.u.,  
a tym samym mniejsze zużycie energii. Zwiększa 
to efektywność energetyczną całego budynku,  
a w kontekście wielkości inwestycji oznacza, że im 
większy obiekt, tym większe korzyści wynikające 
z zastosowania systemu wavin Tigris MX. To waż-
ny aspekt, ponieważ inwestorzy dużych obiek-
tów budowlanych ponoszą największe koszty – 
inwestycji i jej utrzymania. w dużych budynkach 
odnotowuje się najwięcej strat, także w obrębie 
funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody.
– Ogrzewanie budynków i wytwarzanie ciepłej wody 
użytkowej stanowi około 50% całkowitej produk-
cji ciepła. To bardzo dużo, dlatego Wavin, którego 
misją jest budowanie zdrowego, zrównoważone-
go środowiska do życia (szczególnie w miastach), 
nieustannie współpracuje z liderami od planowa-
nia infrastruktury miejskiej: inżynierami, projek-
tantami i instalatorami, aby tworzyć komfortowe  
i energooszczędne rozwiązania dla budynków przy-
szłości. Mowa tu nie tylko o nowym budownictwie – 
równie ważna jest modernizacja starszych instala-
cji ciepłej i zimnej wody. A mniejsze zużycie energii 
to nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale tak-
że ekologiczne – podkreśla ekspert wavin Polska.

WAViN tiGris MX – ZAlety dlA iNstAlAtoróW

Ułatwi to pracę instalatorom, ponieważ niezależnie 
od tego, jaki system wybiorą, będą mogli użyć tej 
samej rury. wykorzystanie jednej rury wavin w róż-
nych systemach instalacyjnych sprawia również, że 
nie ma ryzyka popełnienia pomyłki. To także więk-
sza elastyczność pracy i lepsze możliwości zaplano-
wania kosztów materiałowych w przypadku nad-
wyżki rur (jeżeli kolejna instalacja będzie oparta na 
innym systemie, nie ma potrzeby zakupu innych rur).
Ponadto kształtki Tigris MX mają dwa żebra kon-
trolne (pierwsze i piąte) ułatwiające wykonanie 
precyzyjnego połączenia (fot. 2). Pierwsze (żebro 
zabezpieczające) zapobiega zsunięciu się rury  
z kształtki, a piąte (żebro blokujące) chroni przed 
zbyt głębokim wciśnięciem kształtki w rurę. 
Kolejnym elementem systemu są tuleje zacisko-
we Tigris MX, które można nakładać na rurę dwu-
stronnie, dzięki czemu nie ma ryzyka, że zostaną 
nieprawidłowo zamontowane. Tuleje są odporne 
na pękanie, co potwierdziły testy przeprowadza-
ne w ekstremalnych warunkach (w temp. -10oC) 
przy 10-krotnym rozszerzeniu tulei. Kolejną zaletą 

Nowa seria Wavin tigris MX została za-
projektowana tak, aby pasowała do niej 
rura Wavin tigris o wysokich parame-
trach przepływu. rura Wavin tigris pe-
-Xc/Al/pe (obecna na rynku od wielu lat) 
jest cenionym i dobrze znanym instalato-
rom produktem, który jak dotąd był sto-
sowany w połączeniu z kształtkami tigris 
K5/M5 oraz tigris K1/M1 w systemie za-
prasowywania promieniowego. obecnie, 
dzięki wprowadzeniu na rynek kształtek  
tigris MX, będzie możliwe jego użycie tak-
że w systemie zaprasowywania osiowego.

elektRoniczna weRSja inżynieRa 
Budownictwa

Od 1 stycznia 2023 r. czasopisma Inżynier Bu-
downictwa i Przewodnik Projektanta dostępne 
będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.
Koszt papieru i druku w minionych 12 miesiącach 
wzrósł o ponad 60%. Dopuszcza się możliwość fi-
nansowania przez okręgowe izby inżynierów bu-
downictwa druku papierowej wersji czasopisma 
Inżyniera Budownictwa do celów informacyj-
nych i promocyjnych. Komunikaty na ten temat 
będą opublikowane w mediach okręgowych izb. 
Tzw. wydania papierowe będą dystrybuowane  
w liczbie zamówionej przez okręgowe izby.
Nowoczesna i interaktywna wersja miesięczni-
ka jest dostępna od stycznia 2020 roku, gdy wy-
dawnictwo PIIB uruchomiło platformę do wydań 
cyfrowych. Członkowie izby od 2021 roku mogą 
korzystać z niej poprzez portal PIIB, natomiast 
pozostali czytelnicy – poprzez e-sklep. Cyfrowe 
wydania są wygodne, przejrzyste i dostępne od 
ręki. Dzięki wyszukiwarce można szybciej zna-
leźć wybrane artykuły.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij 
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W toku opracowywania modelu ETS 8M dążyliśmy 
do zbudowania zaworu, który przyniósłby znaczą-
ce korzyści projektantom układów. Typoszereg ETS 
8M wypełnia lukę w wydajności między małym, 
efektywnym modelem ETS 5M a innowacyjnym, 
szybko zamykającym się ETS Colibri.
W naszym Centrum Zaawansowanego Rozwoju 
zawór Danfoss ETS 8M osiągnął lepszą jakość pra-
cy pod względem efektywności układu i stabilno-
ści regulacji, w porównaniu z najpopularniejszymi 
obecnie rozwiązaniami.

Szersza i pewniejsza oferta dla producentów urzą-
dzeń wynika z dodatkowych opcji, jakie pojawiły 
się w elektronicznych zaworach rozprężnych mar-
ki Danfoss o małej wydajności za sprawą wprowa-
dzenia nowej serii ETS 8M. Dzięki dostępności 4 
wielkości zaworów o wydajności od 62 do 114 kw,  
cechujących się wysoką maksymalną różnicą ci-
śnienia otwarcia (MOPD) w obu kierunkach prze-
pływu, koszty budowy układu można znacznie 
obniżyć, instalując tylko jeden zawór dla obu kie-
runków przepływu.
Zawory zaprojektowano tak, aby zapewnić wy-
soką dokładność, jakość pracy i efektywność 
energetyczną i nadają się świetnie do stoso-
wania w układach, w których kluczowe zna-
czenie ma dobra regulacja temperatury przez 
całą dobę.

Najważniejsze cechy charakterystyczne:
• niski stopień otwarcia i stabilna regulacja;
• wysoka różnica ciśnienia do otwarcia (MOPD) 
w przepływie normalnym i odwrotnym;
• liniowa stabilna regulacja przepływu;

• krzywe przepływu L i S odpowiednio dla mo-
dułowych agregatów chłodniczych i pomp ciepła 
pracujących w niskiej temperaturze otoczenia.

Danfoss wykorzystał swoją wiedzę i doświadcze-
nie dla wsparcia klientów w przechodzeniu na 
czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GwP. 
Seria zaworów ETS 8M jest kompatybilna zarów-
no z R454B, jak i R32 i może współpracować z całą 
gamą elementów automatyki marki Danfoss oraz 
sprężarek i wymienników ciepła przeznaczonych 
dla tych czynników chłodniczych – jak również 
dla innych płynów o niskim współczynniku GwP. 
Zawory są też zgodne pod względem elektrycz-
nym z istniejącymi sterownikami o napięciu 12V.

Victor Marinich piastujący stanowisko Global 
Marketing Director, Air Conditioning powiedział: 
– Nasze zawory typu ETS 5M wykazały już wysoki 
poziom jakości i efektywności pracy w układach 
zagregatyzowanych. Ich popularność na rynku 
pomp ciepła wzrasta, a my będziemy nadal roz-
szerzać ten program rozwoju.

Danfoss ogłosił wprowadzenie kolejnych pozycji do oferty elektronicznych zaworów rozprężnych 
typu ETS dla pomp ciepła, układów klimatyzacji precyzyjnej i agregatów chłodniczych.  
Zawór ETS 8M umożliwia producentom urządzeń i użytkownikom końcowym korzystanie  
z większej efektywności i niezawodności przy niskich kosztach.

eTs 8m – nOwy elekTrOniczny  
zawór rozprężny Danfoss 
Dla zwiększenia efektywności pomp ciepła i układów chłodzenia IT

Aby dowiedzieć się, które zawory 
będą najlepiej pasować do danych 
projektów lub zamówić je już dziś:

•	pobierz	oprogramowanie	
coolselector®2 ze strony 
coolselector.danfoss.pl
•	przejdź	do	sklepu	z	produktami:	

store.danfoss.pl 
Zawór ETS 8M

http://www.instalreporter.pl
https://www.danfoss.com/en-gb/service-and-support/downloads/dcs/coolselector-2/
http://store.danfoss.pl
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Najważniejsze informacje, jakie powinniśmy 
ustalić to:
- dobowe zużycie ciepłej wody;
- profil poboru ciepłej wody, informacje te są nie-
zbędne w szczególności dla większych budyn-
ków niemieszkalnych. Informacja o okresowych 
przerwach w poborze ciepłej wody pozwoli wy-
brać odpowiednią pojemność zasobnika c.w.u. 
czy zbiornika buforowego;
- planowane miejsce montażu kolektorów, wy-
miary tej powierzchni oraz orientacja i kąt na-
chylenia, jeśli jest to dach spadzisty;
- w przypadku dachu ważny jest również rodzaj 
pokrycia w celu wybrania odpowiedniego rodza-
ju uchwytów/wsporników;
- ewentualne przeszkody, które mogłyby okre-
sowo zacieniać kolektory;
- wysokość miejsca montażu kolektorów w sto-
sunku do zasobników;
- rodzaj szczytowego źródła ciepła, np. kocioł ga-
zowy, olejowy, pompa ciepła.

eleMeNty sKŁAdoWe iNstAlAcJi

Główne elementy składowe typowej instalacji  
z kolektorami słonecznymi to prócz samych ko-
lektorów również:
- zasobnik ciepłej wody z dwoma wężownicami 
lub wężownicą i grzałką szczytową,
- grupa pompowa,
- naczynie wzbiorcze,
- ewentualne naczynie wstępne, schładzające,
- sterownik,
- termostatyczny zawór mieszający,
- rury oraz izolacja termiczna.

Prawidłowy dobór każdego z tych elementów ma 
wpływ na poprawność i efektywność pracy sys-
temu. Proces ten można podzielić na poszczegól-
ne etapy, które zostaną omówione w kolejnych 
częściach artykułu.

ZBierANie iNforMAcJi NieZBędNycH 
do prZyGotoWANiA KoNcepcJi

w celu opracowania koncepcji instalacji z kolektorami 
słonecznymi musimy w pierwszej kolejności zebrać 
informacje na temat potrzeb energetycznych, a z dru- 
giej strony – o dostępnej przestrzeni montażowej. 

Gwałtowny wzrost cen nośników energii sprawił, iż w ostatnim  
czasie wzrosło zainteresowanie systemami wykorzystującymi energię 
odnawialną, w tym kolektorami słonecznymi. w związku z tym  
w artykule zebrano najważniejsze informacje przydatne na etapie 
opracowania koncepcji instalacji 
kolektorów słonecznych 
wspomagającej przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej. 

kolektory słoneczne Do c.w.u. wracają Do łask?
Dobór głównych elementów instalacji z kolektorami słonecznymi

sTefan Żuchowski

1  Główne elementy typowej instalacji z kolektorami 
słonecznymi
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ciepłej wody zużywanej w ciągu doby stosujemy:
- 1 do 1,5 m2 kolektorów/osobę, dla domu jed-
norodzinnego (odpowiednio 50% lub 60% po-
krycia potrzeb rocznych),
- 0,8 m2/osobę dla budynku wielorodzinnego 
(około 40% pokrycia rocznych potrzeb).
Powyższa reguła dotyczy kolektorów ustawio-
nych w kierunku południowym, nachylonych 
pod kątem 45o. w przypadku innego usytuowa-
nia kolektorów stosuje się współczynnik korek-
cyjny wg rysunku 2.
Przykładowo dla montażu kolektorów na poła-
ci południowo-wschodniej pod kątem 45o nale-
ży pomnożyć wymaganą powierzchnię kolekto-
rów przez współczynnik 1,1. Zatem dla rodziny 
pięcioosobowej, która chciałaby uzyskać rocz-
ne pokrycie potrzeb energetycznych na pozio-
mie 50% niezbędne byłoby zastosowanie około 
5 x 1 m2/osobę x 1,1 = 5,5 m2. Dalej należy wy-
brać konkretną liczbę kolektorów, uwzględnia-
jąc ich powierzchnię jednostkową. Przykładowo 
dla kolektorów o jednostkowej powierzchni rów-
nej 2,3 m2/kolektor możemy rozważyć zastoso-
wanie dwóch kolektorów o powierzchni 4,6 m2 
lub trzech o powierzchni 6,9 m2. 

WyBór odpoWiedNieJ poJeMNości 
ZAsoBNiKA ciepŁeJ Wody 

w kolejnym kroku dla wybranej liczby kolekto-
rów i ich rzeczywistej powierzchni należy okre-
ślić zalecaną pojemność zasobnika. Powinna ona 
pozwolić na swobodną akumulację ilości ener-
gii pozyskiwanej w ciągu bez nadmiernego wzro-
stu temperatury wody w zbiorniku. w przypadku 
budynku, w którym zużycie ciepłej wody w cią-
gu tygodnia jest względnie równomierne, stosuje 
się zbiornik o pojemności około 50 l/m2 kolekto-
rów. w słoneczny dzień temperatura dobranego 
wg tej reguły zbiornika nie przekroczy 65-70°C. 

Przykładowo dla trzech kolektorów o łącznej 
powierzchni wskazane jest dobranie zasobnika  
o pojemności co najmniej 6,9 x 50 = 345 l. 
w budynku, w którym przez 1-2 dni w tygodniu 
zużycie wody jest znikome, np. biurowym, zaleca-
ne jest zastosowanie zbiornika o większej pojem-
ności np. 80-100 l/m2. Pozwala to zakumulować 
nadmiar energii i wykorzystać ją w kolejnym dniu. 

ustAleNie WyMAGANeJ poWierZcHNi 
KoleKtoróW 

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
takiej liczby kolektorów, która w letni dzień po-
zyska ilość energii zbliżoną do dobowego zu-
życia energii na potrzeby podgrzewania wody 
użytkowej. Dzięki temu unikniemy częstych 
przypadków nagrzewania się kolektorów do 
wysokiej temperatury. Uzyskujemy wówczas 
wysoki stopień wykorzystania kolektorów i re-
dukujemy ryzyko ewentualnego, częstego prze-
chodzenia systemu w stagnację oraz przegrze-
wania glikolu.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzy-
stanie na tym etapie z profesjonalnego progra-
mu symulacyjnego, np. T-Sol, Polysun, getSOLAR 
itp. Po wprowadzeniu do programu informa-
cji o zużyciu wody oraz profilu jej konsumpcji  

i warunkach montażu kolektorów będziemy mo-
gli ustalić, jaka powierzchnia, a przez to i liczba 
kolektorów zapewni odpowiednią ilość energii. 
Pomocnym kryterium jest w tym przypadku wy-
bór takiej liczby kolektorów, która zapewni po-
krycie rocznych potrzeb energetycznych w za-
kresie przygotowania c.w.u. na poziomie 50-60% 
dla budynków jednorodzinnych, a około 40% dla 
budynków wielorodzinnych. wybór większej licz-
by kolektorów, w celu uzyskania jeszcze wyższe-
go rocznego pokrycia potrzeb energetycznych, 
wymagałby już stosowania bardzo dużych zbior-
nik buforowych w celu magazynowania energii 
w dłuższym okresie. 
Nasuwa się jednak pytanie: w jaki sposób oszaco-
wać wymaganą powierzchnię kolektorów, gdy nie 
posiadamy programu symulacyjnego? Na potrzeby 
wstępnej koncepcji możemy skorzystać z uprosz-
czonej metody, wg której na każdą osobę lub 50 l 

2   współczynnik korekcyjny w zależności od orientacji i kąta nachylenia kolektorów

3  Przykład typowego zasobnika c.w.u. do 
współpracy z kolektorami słonecznymi i kotłem
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kolektorów może być nawet o 30-40°C wyższa od 
temperatury wody w zbiorniku. Skutkuje to wy-
sokimi stratami ciepła z kolektora do otoczenia 
i przez to niską efektywnością pracy instalacji.
w celu uzyskania optymalnych warunków należy 
wybrać zasobnik wyposażony w dolną wężow-
nicę o powierzchni co najmniej 0,2 m2 na każdy 
m2 powierzchni kolektorów. Przykładowo dla 
trzech kolektorów o powierzchni łącznej 6,9 m2 

powierzchnia wężownicy powinna wynosić co 
najmniej 0,2 x 6,9 = 1,38 m2.

oKreśleNie WyMAGANeGo prZepŁyWu 
i doBór średNicy rur

w przypadku małych instalacji z kolektorami sło-
necznymi, czyli systemów o powierzchni do około 
20 m2 stosuje się tzw. metodę przepływu high flow, 
czyli przepływ w wysokości około 40 l/m2 kolekto-
ra na godzinę. Taki poziom przepływu zapewnia 
skuteczny odbiór ciepła z powierzchni absorbera  
i możliwie niską temperatura pracy. Przykładowo dla 
kolektorów o powierzchni 6,9 m2 wymagany prze-
pływ wynosiłby około 6,9 m2 x 40 l/m2 h = 276 l/h. 
w przypadku większej instalacji zastosowanie 
tej samej metody generuje coraz wyższy koszt 
rur i osprzętu oraz wysokie zużycie energii elek-
trycznej. w związku z tym wówczas stosuje się  
z kolei metodę low flow i przepływ w wysokości 
około 15-25 l/(m2 kolektora na godzinę). Oczy-
wiście wiąże się to z pewnym wzrostem tempe-
ratury kolektorów i spadkiem ich efektywności, 
ale w przypadku szczególnie dużej instalacji bar-
dzo ważne jest ograniczenie kosztów inwestycji. 
Ostatecznie o wartości przyjętego przepływu de-
cyduje projektant instalacji. 
w kolejnym kroku dokonuje on doboru średnic rur 
w oparciu o obliczony przepływ czynnika grzewcze-
go. ważne, by prędkość przepływu przez rury była 
wyższa od prędkości swobodnego unoszenia się  

pęcherzy powietrza. wyeliminuje to ryzyko zbierania 
się w górnej części instalacji pozostałości powietrza, 
które nie zostało usunięte w trakcie uruchomienia 
systemu. Zaleca się więc, by minimalna pręd-
kość przepływu wynosiła co najmniej 0,3-0,4 m/s.  
Z drugiej strony w celu ograniczenia kosztów eks-
ploatacji pomp obiegowych zaleca się ogranicze-
nie prędkości przepływu do około 0,7-0,8 m/s. 
Po ustaleniu wymaganej średnicy rur niezbęd-
ne jest określenie oporów hydraulicznych ca-
łej instalacji, w tym kolektorów, rur, armatury  
i wężownicy zasobnika c.w.u. Na tej podstawie  
i w odniesieniu do projektowanego przepływu 
dobierana jest grupa pompowa. Dla uproszcze-
nia część producentów oznaczyła grupy pom-
powe przeznaczone do instalacji z kolektorami 
słonecznymi poprzez podanie powierzchni kolek-
torów dla jakiej dana grupa jest przeznaczona. 
Mimo wszystko ważne jest porównanie projek-
towanych parametrów instalacji z charakterysty-
ką hydrauliczną grupy pompowej. 

WyBór ZAsoBNiKA o odpoWiedNieJ 
poWierZcHNi WężoWNicy

w instalacji z kolektorami słonecznymi szczegól-
nie ważna jest skuteczność przekazywania ciepła 
od roztworu glikolu ogrzanego w kolektorach do 
wody w zbiorniku akumulującym energię. Zasto-
sowanie odpowiednio dużego wymiennika ciepła, 
najczęściej wężownicy, pozwala uzyskać niską 

różnicę temperatury, a przez to i obniżyć tempe-
raturę pracy kolektorów, co podnosi sprawność 
instalacji. Przykładowo, gdy temperatura wody  
w zbiorniku wynosi około 40°C, wówczas we 
współpracy z wężownicą o dużej powierzchni ko-
lektory pracują z niską temperaturą rzędu 50-55°C.  
Tym samym nie tracą dużej ilości ciepła do otocze-
nia. w przypadku zaś zastosowania zbiornika wy-
posażonego w mniejszą wężownicę, temperatura  

Zachowanie podstawowych zasad do-
boru najważniejszych elementów in-
stalacji z kolektorami słonecznymi po-
zwala uzyskać wysoką efektywność 
systemu. Bardzo ważne jest przy tym 
precyzyjne określenie potrzeb energe-
tycznych i warunków montażu kolek-
torów słonecznych. W szczególności  
w przypadku większy instalacji niezbęd-
na jest optymalizacji instalacji z wyko-
rzystaniem programu symulacyjnego.

Wstępne określenie wymaganej powierzchni kolektorów oraz parametrów zasobnika  
w celu uzyskania pokrycia 50% rocznych potrzeb energetycznych

liczba 
osób

Zalecana 
powierzchnia 
kolektorów

liczba kolektorów 
o powierzchni  

2,3 m2

Łączna powierzchnia 
absorbera 

kolektorów

Zalecana minimalna 
pojemność 

zasobnika c.w.u.

Zalecana, minimalna 
powierzchnia wężownicy 

zasobnika c.w.u.
 [m2] [sztuk] [m2] [L] [m2]
2 2 1 2,3 115 0,46
4 4 2 4,6 230 0,92
6 6 3 6,9 345 1,38
8 8 4 9,2 460 1,84

10 10 5 11,5 575 2,3
12 12 6 13,8 690 2,76
14 14 7 16,1 805 3,22
16 16 8 18,4 920 3,68
18 18 9 20,7 1035 4,14
20 20 10 23 1150 4,6

 
Wstępne określenie wymaganej powierzchni kolektorów oraz parametrów zasobnika  

w celu uzyskania pokrycia 60% rocznych potrzeb energetycznych

liczba 
osób

Zalecana 
powierzchnia 
kolektorów

liczba kolektorów 
o powierzchni  

2,3 m2

Łączna powierzchnia 
absorbera 

kolektorów

Zalecana minimalna 
pojemność 

zasobnika c.w.u.

Wymagana powierzchnia 
wężownicy zasobnika 

c.w.u.
 [m2] [sztuk] [m2] [L] [m2]
2 3 2 4,6 230 0,92
4 6 3 6,9 345 1,38
6 9 4 9,2 460 1,84
8 12 5 11,5 575 2,3

10 15 7 16,1 805 3,22
12 18 8 18,4 920 3,68
14 21 9 20,7 1035 4,14
16 24 11 25,3 1265 5,06
18 27 12 27,6 1380 5,52
20 30 13 29,9 1495 5,98

PobIerz  Wstępne określenie 
wymaganej powierzchni kolektorów 
oraz parametrów zasobnika  
w celu uzyskania pokrycia 50% i 60% 
rocznych potrzeb energetycznych.

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2022/11/Tabela.xlsx
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•  norma PN-EN 12599
•  pomiary PMV/PPD, poziomu komfortu itp.
•  zdalny przegląd danych za pomocą programu 

TeamViewer
•  dokumentacja wyników pomiarowych 

obsługa i zalety analizatora spalin 
testo 300
•  przegląd funkcji
•  konfiguracja analizatora
•  zdalny przegląd danych za pomocą programu 

TeamViewer
•  dokumentacja wyników pomiarowych
•  eksploatacja i gwarancja

Analiza spalin i metodyka pomiaru
•  Kontrola ciśnienia w przyłączu gazowym
•  Ustawianie stosunku gaz/powietrze 
•  Przygotowanie analizatora spalin
•  Wyznaczanie straty kominowej
•  Obliczanie sprawności
•  pomiar ciągu itp..

podstawy termowizji
Teoria termowizji
•  co to jest termowizja
•  na czym polega pomiar termowizyjny
•  podstawowe pojęcia
•  zasada działania kamery termowizyjnej 
Obsługa kamer termowizyjnych testo 86x/87x
•  przegląd funkcji i możliwości
•  optymalne nastawy
•  szybki i precyzyjny pomiar 
Oprogramowanie IRSoft krok po kroku
•  szczegółowy opis możliwości programu
•  edycja zdjęć i przygotowanie przykładowego 

raportu

obsługa systemu monitorowania 
temperatury i wilgotności testo saveris 2
•  możliwości pomiarowe systemu Saveris 2 
•  zakładanie konta krok po kroku
•  logowanie rejestratorów
•  wybór licencji Basic/Advanced
•  praca na koncie w chmurze Testo

JAK WZiąć udZiAŁ W WeBiNArZe?

Szkolenia zostały podzielone na razie na 7 grup 
tematycznych. Oczywiście firma zapowiada roz-
wój i rozszerzanie tematów w zależności od zgła-
szanego od specjalistów zapotrzebowania. 
w przypadku chęci udziału w określonym szko-
leniu tematycznych, trzeba sprawdzić jego datę, 
a następnie wypełnić formularz w danym te-
macie. webinary z danego tematu odbywają 
się cyklicznie, więc zawsze jest szansa na ko-
lejny termin.
Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia oraz po-
twierdzeniu rejestracji, TESTO przesyła bezpo-
średni link do szkolenia. webinary trwają prze-
ciętnie około 45 minut.
Szkolenia realizowane są za pośrednictwem apli-
kacji GoTowebinar. 

pomiary w instalacjach chłodniczych 
z przyrządami testo
•  system i czynnik chłodniczy
•  zasady działania i główne elementy technolo-

gii chłodniczej
•  pomiary w systemach chłodniczych
•  testo 550s – podstawowe urządzenie do kon-

troli instalacji chłodniczych
•  aplikacja testo Smart App

Metodyki pomiarów w systemach 
wentylacyjnych
•  przepływ laminarny/turbulentny 
•  zasada działania sond termicznych/wiatracz-

kowych 
•  pomiary przepływu na kratce/w kanale 
•  metodyka pomiaru zgodnie z PN-EN12599

Zalety i obsługa wielofunkcyjnego 
miernika testo 400
•  możliwości miernika i przegląd funkcji
•  konfiguracja urządzenia

Od jesieni tego roku TESTO rozbudowuje ofertę bezpłatnych webinarów. 
Bogata tematyka od chłodnictwa, wentylacji, poprzez analizę spalin czy termowizję 
zachęca specjalistów korzystających ze sprzętu TESTO lub zamierzających jego 
zakup do wzięcia udziału w szkoleniu i zdobycia praktycznej wiedzy w określonym 
obszarze zainteresowań.

wiedza prakTyczna Od TesTO 
Sprawdź bezpłatne webinary

Przejdź  Więcej o webinarach

http://www.instalreporter.pl
https://www.testo.com/pl-PL/kampania/webinary-testo?utm_source=instalreporter.pl&utm_medium=artykul&utm_campaign=Webinary&utm_id=Webinary
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NA cZyM poleGA proGrAM? 

Do Drużyny A mogą dołączyć zarówno firmy, jak 
i pojedynczy wykonawcy – wystarczy wypełnić 
formularz na stronie programu. w tym wyjątko-
wym programie partnerskim uczestnicy – jak na 
instalatorów przystało – nie zbierają punktów, 
lecz nyple. Przyznawane są za zakup wybranych 
produktów AFRISO oznaczonych kodami ukryty-
mi na opakowaniach pod zdrapkami. w zależ-
ności od rodzaju urządzenia zdobywamy różną 
liczbę nypli, które otrzymamy wpisując kody na 
stronie internetowej www.druzyna-a.afriso.pl lub 
wysyłając wiadomość sms. 

dlAcZeGo WArto WyBrAć drużyNę A? 

Nasze nyple wymienimy na różnorodne nagrody 
rzeczowe dostępne w bogatym katalogu, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla siebie: od narzędzi, przez 
prezenty do domu i dla dzieci. Na tym jednak nie 
koniec – nyple wymienimy na złotówki dzięki opcji 
wyboru karty przedpłaconej lub zamówimy pro-
dukty firmy AFRISO. Co istotne, zdobywamy nie tyl-
ko atrakcyjne nagrody, ale także wartościową wie-
dzę. wszyscy uczestnicy programu (a jest ich już 
prawie 4 tysiące) mogą skorzystać z praktycznych 

wskazówek od ekspertów i jednocześnie powięk-
szyć pulę zgromadzonych punktów na koncie. 
Program AFRISO pomyślany jest tak, aby zbierać 
nyple przy różnych okazjach: uczestnicząc w szko-
leniach i akcjach specjalnych jak targi, wypełnia-
jąc ankiety i quizy, czy przechodząc kolejne etapy 
specjalnej gry online. Co miesiąc można zdobyć 
dodatkowe punkty rejestrując produkty objęte 
promocją oraz skorzystać z „Mnożnika wiedzy” 
dostępnego w szkoleniu miesiąca. Kolekcję nypli 
powiększymy także odwiedzając Brykę Hydrau-
lika. Możliwości zbierania nypli, których liczba 
przekroczyła już milion, jest więc bardzo wiele. 

WydArZeNiA specJAlNe 

Z okazji 25-lecia firmy AFRISO w Polsce przez kil-
ka miesięcy uczestnicy brali udział w specjalnej  
loterii „Drużynówka”, której nagrodą główną było 
aż 10 000 zł. Jednak organizatorzy nie zapomnieli  
o najmłodszych, którzy kilkakrotnie w ciągu roku są 
zapraszani do udziału w konkursach plastycznych. 
Nie jest to ostatnie słowo firmy AFRISO – już od 
stycznia formuła programu poszerzy się o dodat-
kowe funkcje i atrakcje. Na czym będą one po-
legały i ile można zyskać najlepiej przekonać się 
samemu i zainstalować się w Drużynie A. 

Atrakcyjne nagrody i konkursy, interesujące szkolenia, wsparcie 
techniczne to tylko kilka korzyści dostępnych dla uczestników programu 
partnerskiego firmy AFRISO. Drużyna A zaprasza do zainstalowania się  
w wyjątkowym miejscu dla profesjonalistów. 

Drużyna a – wyjątkowy program partnerski 
Dla instalatorów 

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

re
kl

am
a

Na produktach objętych programem 
szukaj takiej naklejki z kodem:

ZAINSTALUJ SIĘ W

Zdobywaj nyple

Wygrywaj nagrody

Baw się dobrze

http://www.instalreporter.pl
https://www.druzyna-a.afriso.pl/
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Nowa mini kaseta VRF jest pierwszą jednostką 
wewnętrzną firmy Panasonic, w której zintegro-
wano unowocześniony i bezobsługowy generator 
nanoe™ X Mark 3. Unowocześniona technologia 
wytwarza 48 bilionów rodników hydroksylowych 
na sekundę, 100 razy więcej niż oryginalny na-
noe™. Rodniki hydroksylowe hamują rozwój za-
nieczyszczeń, w tym określonych bakterii i wi-
rusów. Czyszczą i neutralizują zapachy zarówno  
w przypadku twardych powierzchni, jak i mebli 
tapicerowanych. Badania wykazały, że nanoe™ X 
może hamować rozwój wirusów nawet o 98,81% 
(badania przeprowadzone w przestrzeni o kuba-
turze 139 m³). Technologia ta może działać we 
wszystkich trybach urządzenia (ogrzewanie, chło-
dzenie, wentylacja), poprawiając jakość środowi-
ska 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nowa 
mini jednostka kasetonowa VRF wykorzystuje ją 
ponadto do wewnętrznego osuszania i czyszcze-
nia, aby hamować rozwój pleśni wewnątrz urzą-
dzenia. Oczyszczanie wewnętrzne po zakończeniu 

pracy w trybie chłodzenia lub osuszania można 
wstrzymać i wznowić w dowolnym momencie. 
Dzięki kompaktowej i stylowej płaskiej konstruk-
cji panelu, mini kaseta VRF wkomponuje się nie-
mal niepostrzeżenie w każde otoczenie. wymaga 
głębokości sufitu wynoszącej zaledwie 250 mm,  
a wysokość widocznego panelu to tylko 30 mm.  
Dla zapewnienia najwyższego komfortu, mini ka-
seta VRF ma niezależne sterowanie żaluzjami dzię-
ki 4 silnikom, po jednym dla każdej żaluzji. Zapew-
nia to doskonałą dystrybucję powietrza bez jego 
bezpośredniego nawiewu, aby zmniejszyć uczucie 
zimnego przeciągu. Dodatkowo, pompka skroplin 
DC i wyłącznik pływakowy zostały udoskonalone  
w celu zmniejszenia hałasu i zwiększenia wydajności.
Ponadto jednostki mają wiele opcji łączności, aby 
użytkowanie urządzenia było proste, nieskompli-
kowane i intuicyjne. Obejmuje to scentralizowany 
inteligentny sterownik, CONEX firmy Panasonic, 
AC Smart Cloud i AC Service Cloud firmy Pana-
sonic oraz VRF Smart Connectivity+.

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nową 
mini kasetę MY3 VRF z generatorem nanoe™ X Mark 3 w standardzie. 
Kompaktowa kaseta jest dostępna w 6 mocach w zakresie 1,5-5,6 kw,  
a dzięki nowemu, mocniejszemu nanoe™ X nadaje się idealnie  
do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach takich, jak: biura,  
kliniki weterynaryjne, restauracje czy supermarkety.

nOwa mini JednOsTka 
kaseTOnOwa panasOnic Vrf
Ulepszony system nanoe™ X

http://www.instalreporter.pl
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KliMAtyZAcJA Nie tAKA KoMfortoWA

Coraz cieplejsze lata sprawiają, że dla wielu pra-
codawców i zarządców nieruchomości kwestia 
utrzymania optymalnej temperatury w biurach 
staje się coraz większym wyzwaniem. warto 
przy tym podkreślić, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa  
i higieny pracy temperatura w pomieszczeniach 
biurowych przekraczająca 28°C jest uznawana 
za uciążliwą, a wilgotność powinna utrzymy-
wać się na poziomie 40-60%. To właśnie su-
chość powietrza pochodzącego z klimatyzacji 
sprawia, że osoby pracujące w klimatyzowanych  

pomieszczeniach znacznie częściej uskarżają się  
na suchość oczu, infekcje gardła czy zapalenie 
zatok. Do tego dochodzi jeszcze kwestia przecią-
gów i nagłych zmian temperatury odczuwanych 
przez pracowników wychodzących ze schładza-
nego pomieszczenia lub wchodzących do nie-
go, które przyczyniają się do częstych chorób 
układu oddechowego, przeziębień, anginy. Nie 
bez wpływu na komfort osób przebywających 
w biurze pozostaje też kwestia głośnej pracy 
przestarzałych instalacji klimatyzacyjnych, któ-
re niejednokrotnie przekraczają zalecany po-
ziom 55-60 dB (największy komfort zapewnia-
ją klimatyzatory emitujące hałas poniżej 40 dB).  
wydajne działanie systemu wiąże się też z ko-
niecznością regularnych przeglądów i konser-
wacji, w tym czyszczenia, co w połączeniu ze 
stale rosnącymi cenami energii elektrycznej  
w znacznym stopniu wpływa na wysokie kosz-
ty związane z wykorzystywaniem klimatyzacji 
w biurach. Na szczęście na rynku od wielu lat 
dostępne są rozwiązania będące efektywniej-
szą i dużo zdrowszą alternatywą dla tradycyj-
nych systemów klimatyzacyjnych. 

stropy terMoAKtyWNe tABs sposoBeM 
NA WAlKę Z upAŁAMi W BiurAcH 

Jednym z rozwiązań, które w ostatnim czasie  
z powodzeniem wypiera instalacje HVAC oraz su-
fity chłodzące, jest technologia stropów termo-
aktywnych, której przykładem jest nowoczesny 
system Uponor TABS. 

sTrOpy TermOakTywne upOnOr Tabs
Efektywne sposoby ochładzania przestrzeni biurowych

Biuro to jedno z tych miejsc, w których spraw-
na klimatyzacja oraz odpowiednie parame-
try powietrza mają szczególne znaczenie. 
Nic dziwnego – panujący tam mikroklimat 
ma istotny wpływ na zdrowie i samopoczu-
cie, a tym samym wydajność pracowników. 
Wraz ze zmieniającym się klimatem oraz coraz 
wyższym stopniem zaawansowania techno-
logicznego klimatyzacja staje się standardem 
w wielu polskich firmach. i choć rozwiąza-
nie to ma wiele niezaprzeczalnych zalet,  
to z jego stosowaniem wiążą się też liczne 
minusy, m.in. wysokie rachunki za energię 
elektryczną i częste problemy zdrowotne 
pracowników. Jak zatem efektywnie ochła-
dzać przestrzenie biurowe? Na te pytania od-
powiada piotr serafin, ekspert firmy uponor. 

1  Uponor TABS to pełna swoboda w kształtowaniu przestrzeni

2  Budowa stropów termoaktywnych Uponor TABS

http://www.instalreporter.pl
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ŁAtWość ArANżAcJi prZestrZeNi 
i NiżsZe KosZty eKsploAtAcJi 
dZięKi upoNor tABs

Istotną zaletą stropów termoaktywnych Uponor 
TABS jest również możliwość dowolnego kształ-
towania i użytkowania pomieszczeń, w których 
zostanie zamontowany. 
– Współpracując od wielu lat z architektami  
i projektantami wiemy, jak ważna jest dla nich 
przestrzeń. Opcja ukrycia instalacji w stropach 
na całej kondygnacji budynku, bez konieczno-
ści obniżania wysokości sufitów oraz możliwość 
rezygnacji z tradycyjnych grzejników czy dodat-
kowych urządzeń wspierających pracę instala-
cji HVAC pozwala na swobodną aranżację po-
mieszczeń biurowych oraz ogranicza wydatki 
związane z zakupem, montażem i późniejszym 
serwisem urządzeń. Co istotne, system Upo-
nor TABS nie musi być poddawany regularne-
mu serwisowaniu czy konserwacji, co znacząco 
przekłada się na późniejsze koszty użytkowania  
– wyjaśnia Piotr Serafin.
Dzięki niższym kosztom inwestycyjnym i eksplo-
atacyjnym system Uponor TABS jest atrakcyjny 
dla budynków, w których podczas powstawa-
nia projektów początkowych nie założono sys-
temu chłodzenia. w odróżnieniu od konwen-
cjonalnych układów HVAC rozwiązanie pracuje  
w temperaturze bliskiej otoczeniu, co przekła-
da się na poprawę efektywności źródeł ciepła  
i chłodu. Chociaż nie zastępuje całkowicie syste-
mu klimatyzacji i wentylacji, umożliwia ograni-
czenie liczby niezbędnych urządzeń, a to z kolei 
zmniejsza koszty instalacji systemu chłodzącego. 

– System Uponor TABS bazuje na wykorzystaniu 
masy termicznej budynku do magazynowania 
energii. Zastosowano w nim wbudowane w kon-
strukcję stropów żelbetonowych rury PEX, które 
transportują chłodną wodę (fot. 2). Nocą chłód 
jest doprowadzany do stropów, a w ciągu dnia 
schłodzone powierzchnie „pochłaniają” ciepło  
z budynku i tym samym obniżają temperaturę po-
mieszczeń (fot. 4 i 5). Dzięki zastosowaniu wody 
chłodzącej o temperaturze 18-28°C, zbliżonej do 
temperatury otoczenia, system Uponor TABS ogra-
nicza zużycie energii, zwiększa wydajność źródła 
chłodu oraz umożliwia wykorzystanie niskotem-
peraturowych, odnawialnych źródeł energii, które 
wpływają na uzyskanie prestiżowych certyfikatów, 
jak LEED czy BREEAM. To wszystko przekłada się  
na obniżenie kosztów, zarówno inwestycyjnych, 

jak i utrzymania budynku, co w przypadku obiek-
tów biurowych ma ogromne znaczenie – wy-
jaśnia Piotr Serafin, ekspert techniczny z fir-
my Uponor. Niewątpliwą zaletą Uponor TABS, 
szczególnie istotną z punktu widzenia osób pra-
cujących w obiektach biurowych, jest możliwość 
uzyskania efektu łagodnego przekazywania cie-
pła. Dzięki temu nie tylko wyeliminowane zosta-
ją nieprzyjemne przeciągi, co ogranicza ryzyko 
chorób, ale też łatwiej jest utrzymać optymal-
ną temperaturę w pomieszczeniu (bez walk o pi-
lota sterującego klimatyzacją) oraz ograniczyć 
wzbijanie się kurzu i brudu, które mogą stano-
wić pożywkę dla różnego rodzaju mikroorgani-
zmów chorobotwórczych. Warto też podkreślić  
bezgłośną pracę systemu, która przekłada się 
na komfort pracy w biurze – dodaje specjalista. 

Przejdź  Więcej na temat systemów 
chłodzenia sufitowego Uponor

3  Schemat dzialania Uponor TABS

4  w ciągu dnia schłodzony strop odbiera ciepło  
z pomieszczeń

5  w nocy konstrukcja budynku jest schładzana przez 
system stropów chłodząco-grzewczych Uponor TABS

http://www.instalreporter.pl
https://www.uponor.com/pl-pl/instalacje/produkty/ogrzewanie-sufitowe/contec-stropy-aktywne
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Serwisanci i instalatorzy współpracujący z Im-
mergas bez problemu będą mogli zalogować się  
do swoich systemów bezpośrednio z nowej stro-
ny oraz odnaleźć dane techniczne urządzeń.
Nowością jest blog, gdzie są publikowane, zarów-
no newsy z życia firmy, jak i praktyczne porady 
dotyczące ogrzewania. Łatwe sortowanie opu-
blikowanych artykułów dzięki zastosowaniu ka-
tegorii daje możliwość szybkiego dotarcia do in-
teresujących nas treści. 
– Nową stronę projektowaliśmy z myślą o naszych 
klientach i ich potrzebach. To, co było dla nas  

najważniejsze to wysoka funkcjonalność i intuicyj-
na nawigacja. Chcieliśmy możliwie jak najprościej 
przekazać najważniejsze informacje o naszych pro-
duktach, a także stworzyć możliwość do poznania 
nas jako organizacji. – mówi Magdalena Oskiera, 
dyrektor marketingu Immergas. 
Zastosowanie wygodnego rozwiązania do zarzą-
dzania pozwoli na ciągłe udoskonalanie strony  
i jej aktualizację. Dzięki temu firma może szyb-
ko i łatwo odpowiadać na potrzeby użytkowni-
ków, a tym samym mieć realny wpływ zwiększe-
nie zadowolenia klientów. 

Nowa strona została podzielona na dwie strefy: 
dla użytkowników urządzeń (obecnych i przy-
szłych) oraz dla klientów biznesowych. Taki po-
dział umożliwił lepszą i dokładniejszą personali-
zację treści i wygodny dostęp do informacji.
w pierwszej – w przyjazny i komfortowy spo-
sób użytkownicy zapoznają się z najnowszy-
mi produktami firmy, ich działaniem i zaleta-
mi. Znajdą informację o serwisie i gwarancji,  
a także dowiedzą się, gdzie mogą zakupić pro-
dukty Immergas. w tej strefie umieszczone  

zostały również linki umożliwiające łatwy i szybki 
dostęp do panelu klienta. Dzięki temu rejestra-
cja urządzenia w celu wydłużenia gwarancji jest 
jeszcze łatwiejsza, podobnie jak logowanie się 
do istniejącego konta i sprawdzenie informacji 
np. o terminie gwarancji.
Strona dla klientów biznesowych również została 
podzielona na działy dla profesjonalistów, tak aby 
każdy bez względu na to, czy jest instalatorem, 
serwisantem czy projektantem znalazł informa-
cje, które będą dla niego najbardziej użyteczne.  

Immergas właśnie uruchomił nową stronę internetową. 
Przejrzysta i intuicyjna w obsłudze pozwoli na łatwe znalezienie 
poszukiwanych informacji. Rozwiązania technologiczne użyte  
na stronie sprawiają, że jest ona bardziej atrakcyjna zarówno  
dla użytkowników, jak i klientów biznesowych.

ruszyła nowa strona internetowa immergas

Przejdź  Nowa strona www.immergas.pl

http://www.instalreporter.pl
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odpływ prysznicowy Advantix cleviva
Advantix Cleviva łączy unikalne możliwości aranża-
cyjne odpływu liniowego z praktycznymi zaletami 
odwodnienia punktowego. woda jest odprowadza-
na w wąskim profilu ze stali nierdzewnej do cen-
tralnego wpustu z zamontowaną fabrycznie matą 
uszczelniającą. Dzięki temu montaż korpusu i in-
tegracja z uszczelnieniem cienkowarstwowym są 
bezpieczniejsze i efektywniejsze. Oferta obejmuje  

profile o długościach 800, 1000 i 1200 mm (można je 
przyciąć na pożądaną długość, ale nie mniejszą niż 
300 mm). Odpływ Advantix Cleviva dostępny jest 
w 2 wariantach: standardowym o wysokości monta-
żowej 95-155 mm oraz niskim – do łazienek remon-
towanych (od 70 mm). Do wyboru mamy też różno-
rodne kolory profili: stal nierdzewna szczotkowana, 
czarny szczotkowany, złoty szczotkowany, szam-
pański szczotkowany i złota miedź szczotkowana. 

wydarzenie organizowane jest cyklicznie w wy-
branych europejskich miastach, a przewodni 
motyw imprezy to zawsze innowacyjność. war-
szawska edycja cieszyła się bardzo dużym zain-
teresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak  
i odwiedzających. Przez dwa dni w Międzynarodo-
wym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO XXI 
pojawiło się blisko 2000 gości. Swoje produkty za-
prezentowało ponad 140 firm, w tym wielu wiodą-
cych dostawców rozwiązań sanitarnych. Unikalna 
formuła targów polegała na podzieleniu prze-
strzeni na niewielkie moduły o identycznych wy-
miarach, zgodnie z zasadą „mniej znaczy więcej”.

Nowoczesna technika i wysokiej jakości design
Firma Viega pokazała eleganckie przyciski uru-
chamiające do wC i pisuarów z serii Visign oraz 
odpływy prysznicowe Advantix Cleviva. Produk-
ty te doskonale wpisały się w koncepcję targów, 
ponieważ łączą one innowacyjne rozwiązania 
techniczne z wyrafinowanym wzornictwem i wy-
sokiej jakości materiałami. Idą również w parze 
z aktualnymi trendami wnętrzarskimi, oferując  

szeroką gamę modnych kolorów i zapewniając 
dużą swobodę w zakresie aranżacji łazienki. 
– Oryginalna formuła targów bardzo nam się po-
dobała, a po frekwencji można wnioskować, że po-
dobne odczucia mieli również architekci – mówi 
Bohdan Goralski, koordynator ds. marketingu  
w firmie Viega – Kameralna atmosfera stoisk two-
rzyła doskonałe warunki do ciekawych i inspirują-
cych rozmów z gośćmi. To dla nas bardzo ważne, 
ponieważ bliską współpracę z projektantami wnętrz 
uważamy za przyszłościowy kierunek w branży ła-
zienkowej. Dzięki niewielkim ekspozycjom, opar-
tym na jednolitych modułach, można było w peł-
ni skupić swoją uwagę na produktach. 

przyciski uruchamiające Visign
Seria przycisków uruchamiających Visign została 
zaprojektowane we współpracy z renomowanym 
studiem ARTEFAKT design z Darmstadt. Oferta 
obejmuje ponad 50 seryjnych wzorów w różno-
rodnych kompozycjach materiałowych. Pozwa-
la to projektować bardzo indywidualne aranża-
cje łazienkowe, zarówno w wymiarze kolorystyki, 
jak i formy. ważną zaletą z punktu widzenia pro-
jektanta oraz klienta jest również to, że wszystkie 
nowe przyciski Visign są kompatybilne z tą samą 
spłuczką Viega Prevista. Dzięki temu można do-
konać wyboru nawet na ostatnim etapie urzą-
dzania łazienki, kiedy mamy już zainstalowane 
inne elementy wyposażenia. 
Poszczególne modele przycisków z serii Visign for 
Style i Visign for More zostały wyróżnione liczny-
mi prestiżowymi nagrodami w dziedzinie wzor-
nictwa, takimi jak Red Dot Design Award, iF De-
sign Award czy German Design Award. 

VieGa na TarGacH arcHiTecT@wOrk
W listopadzie odbyły się pierwsze  
w polsce targi ArcHitect@WorK – jedy-
ne w swoim rodzaju wydarzenie dla ar-
chitektów i projektantów wnętrz. pod-
czas imprezy zaprezentowano ponad 
450 innowacyjnych produktów, staran-
nie wyselekcjonowanych wcześniej przez 
profesjonalne jury. Wśród nich znalazły 
się przyciski uruchamiające Visign oraz 
odpływ Advantix cleviva firmy Viega.
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Rok 2022 upływa pod znakiem wojny na Ukrainie 
i spowodowanego przez nią kryzysu energetycz-
nego. Aktualnie nie da się mówić o energetyce 
w oderwaniu od obecnej sytuacji geopolitycz-
nej. Nie dziwi więc fakt, że kryzys energetycz-
ny i sposoby jego ograniczenia stały się głów-
nym tematem dyskusji w branży, a energetyka 
zagościła w mainstreamie. Podczas panelu PA-
LIwA, ENERGIA, PRAwO w dobie kryzysu ener-
getycznego uczestnicy usłyszeli m.in., jak zaadap-
tować biznes do rozwoju rynku odnawialnych 
źródeł energii. Tą wiedzą podzielił się Tomasz 
Gałązka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 
Od Izabeli Zygmunt, przedstawicielki Komisji Eu-
ropejskiej dowiedziano się także, jakie zmiany  
w prawie trzeba wdrożyć, aby na dobre pożegnać 
się z paliwami kopalnymi, a także jak unijne re-
komendacje zmienią budynki i rynek w Polsce. 
Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się od Micha-
ła Smolenia z Fundacji Instrat czy kryzys ener-
getyczny będzie katalizatorem czy wyzwaniem 
dla zielonej transformacji. w kolejnej prelekcji 
z tego panelu Andrzej Kielar z Rockwool wyja-
śnił, jakie znaczenie ma kompleksowa termo-
modernizacja budynków w kontekście cen ener-
gii i bezpieczeństwa energetycznego państwa.  
Z kolei Paweł Lachman (PORT PC, POBE) przed-

stawił wpływ nowej dyrektywy EPBD na branże. 
Do dwuczęściowej debaty Polska w dobie kry-
zysu energetycznego zaproszono przedstawicie-
li świata nauki, techniki i przemysłu. w pierwszej 
części debaty udział wzięli Maciej Lipka z Narodo-
wego Centrum Badań Jądrowych, Marcin Górka 
z PGNiG oraz Michał Smoleń z Fundacji Instrat. 
Uczestnicy drugiej części debaty wskazali, jak 
kryzys wpływa na działalność biznesów dostar-
czających rozwiązania z zakresu OZE. wskazali 
również wyzwania związane z zabezpieczeniem 
łańcuchów dostaw. w tej części debaty uczest-
niczyli przedstawiciele polskich i europejskich 
producentów urządzeń OZE: Edyta witkowska-
-Grześkiewicz (Bruk-Bet Fotowoltaika), Robert 
Galara (Galmet), Maciej Piliński (Fronius) oraz 
wojciech Racięcki (Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju).
Kolejny panel na Trendach Energetycznych 2022: 
FOTOwOLTAIKA DZISIAJ I JUTRO – prawo, tech-
nologia, gospodarka przyciągnął uwagę zwłasz-
cza branży wielkoskalowych instalacji fotowol-
taicznych. 
w panelu DECENTRALIZACJA RYNKU ENERGII  
I SPOSOBY JEJ ZAKUPU Jacek Kosiński z Kance-
larii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Praw-
ni mówił o elektrowniach off-grid dla przemysłu 

jako alternatywie dla linii bezpośredniej. w kolej-
nej prelekcji Radosław Grech z Centrum Energe-
tyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przedstawił zaprezentował sposób kontraktowa-
nia energii elektrycznej i gazu w dobie kryzysu.
Pierwszy dzień Trendów Energetycznych zwień-
czył ENERGETYCZNY TALK SHOw dostępny je-
dynie dla uczestników kongresu, którzy odwie-
dzili studio.
Drugiego dnia Trendów Energetycznych kon-
gres rozpoczął się od debaty OZE w BUDYN-
KACH PRZYSZŁOŚCI – SCENARIUSZE ROZwOJU 
BRANŻ. w debacie udział wzięli przedstawiciele 
stowarzyszeń branżowych. Uczestnicy zdradzili 
jakie były przełomowe momenty rozwoju w ich 
branżach w 2022 roku, oraz wskazali co mogłby 
być gwarancją rozwoju ich branż w następnych 
latach. Kolejny był Panel FOTOwOLTAIKA I MA-
GAZYNOwANIE ENERGII.
Trendy Energetyczne to wydarzenie, na którym 
wyznaczane są nowe kierunki w energetyce  
i w branży grzewczej. Za kierunek, który bez wąt-
pienia wpłynie na rynek urządzeń grzewczych 
uważa się Nowe typowe lata meteorologiczne 

i nowe temperatury obliczeniowe. w tej części 
kongresu Piotr Narowski i Paweł Lachman przy-
bliżyli ten temat uczestnikom i wskazali jak wpły-
ną one na branżę grzewczą.
Ostatnim panelem Trendów Energetycznych 2022 
był panel OGRZEwNICTwO NA MIARĘ XXI wIEKU. 
w tej części kongresu inicjatywę przejęli produ-
cenci nowoczesnych urządzeń grzewczych. Tren-
dy w projektowaniu przemysłowych instalacji 
grzewczych oraz kwestie łączenia gruntowych  

w dniach 14-15 listopada br. odbyła się piąta edycja Kongresu Trendy 
Energetyczne. Na najważniejszym wydarzeniu redakcji GLOBENERGIA 
poruszano najgorętsze tematy w branży odnawialnych źródeł energii. 

trenDy energetyczne 2022 
– pOdsumOwanie 

trendery 2022

Pierwszy dzień kongresu zwieńczyła uroczysta gala 
TRENDERY 2022, tytuł przyznawany osobom, któ-
re posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce 
i budownictwie, kreują lepszą rzeczywistość i nie są 
im obojętne problemy współczesnego świata. w tym 
roku tytuł TRENDERA został przyznany Joannie Mać-
kowiak-Panderze – polskiej ekspertkce ds. energetyki 
i klimatu, która od 2014 r. prowadzi think tank Forum 
Energii, który wspiera niskoemisyjną modernizację sek-
tora energetycznego w Polsce. Drugi tytuł TRENDERA 
2022 został przyznany Jarosławowi Kotyzie – kierow-
nikowi LAB Miękinia w AGH, innowatorowi, wizjonero-
wi z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.
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pożegnanie jaRoSława kotyzy

Dnia 3 grudnia 2022 roku w wieku 52 lat odszedł Jarosław Kotyza. współzałożyciel redakcji Glo-
benergia i jej pierwszy redaktor naczelny, a także współzałożyciel Polskiej Organizacji Rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła PORT PC i wiceprezes zarządu tej organizacji. wieloletni działacz na 
rzecz geotermii i Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, a także współtwórca Ogólnopolskie-
go Kongresu Geotermalnego. Inspirator i kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Posza-
nowania Energii wGGiOŚ, AGH w Miękini, zaangażowany w rozwój Hubu Naukowo-Technologicz-
no-Biznesowego. Znawca branży pomp ciepła i współzałożyciel najstarszego w Polsce Forum 
Pomp Ciepła. Trender 2022, innowator, wizjoner z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.

Zespół redakcji GlobeEnergia tak pożegnał Jar-
ka Kotyzę: Zawsze skromny, zawsze uśmiech-
nięty, zawsze z dobrym słowem. A przy tym  
z wiedzą, którą tak chętnie dzieliłeś się z inny-
mi. Nie byłoby bez Ciebie polskiego rynku pomp 
ciepła w jego obecnym kształcie. Zainspirowa-
łeś branżę, by konkurując, potrafiła jednocze-
śnie z sobą współpracować. Tworzyłeś Globe-
nergię, o OZE mówiąc w czasach, gdy niejeden 
nie wiedział nawet co ten skrót oznacza. Odsze-
dłeś od nas za szybko, stanowczo nie w porę. 
Choć pewnie gdybyś mógł to swoje odejście ja-
koś skomentować, powiedziałbyś z właściwym 
dla siebie humorem i skromnością, że robisz to, 
by ustąpić miejsca innym.

i powietrznych pomp ciepła przedstawił Adam 
Koniszewski (Stiebel Eltron). Kamil Rdzanek (Im-
mergas) odpowiedział na pytanie, jak przygoto-
wać branżę pomp ciepła na dynamiczny rozwój, 
w kontekście ograniczenia stosowania paliw ko-
palnych. Tematykę projektowania obiektów ko-
mercyjnych i wielomieszkaniowych z uwzględ-
nieniem inwestycji w pompę ciepła w przyszłości 
poruszył Maciej Ferdek (Mitsubishi Electric). Dysku-
sje w tym panelu podsumowała rozmowa z Kubą 
Szarugą (Viessmann) pt. Jak zrozumieć transfor-
mację energetyczną?

w ostatniej dyskusji na Trendach Energetycznych 2022 
mogliśmy usłyszeć co o tematach z zakresu ener-
getyki myślą przedstawiciele portali branżowych.  
w debacie Energetyka, OZE, gospodarka, przyszłość 
– medialnym okiem uczestniczyli Bogdan Szymań-
ski (GLOBENERGIA), Sonia Sobczyk (Dziennik Ga-
zeta Prawna), Barbara Oksińska (Business Insider) 
oraz Andrzej Guła (smoglab.pl, Polski Alarm Smo-
gowy). Uczestnicy podnieśli tematy polityki socjal-
nej, kryzysu energetycznego oraz spójność polskiej 
i europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.
Źródło: GLOBENERGIA

w tych godzinach oSzczędzaj eneRgię 

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektro-
energetycznych (www.pse.pl) publikowane są in-
formacje na temat tzw. godzin szczytu. Zachęca-
my do oszczędzania energii elektrycznej w tych 
godzinach. Określenie godzin szczytu ma kluczo-
we znaczenie, ponieważ właśnie w tych godzinach 
każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpie-
czeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej. 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają 
godziny szczytu jako godziny z najwyższym prze-
widywanym zużyciem energii elektrycznej wy-
tworzonej w źródłach innych niż odnawialne. In-
nymi słowy – są to godziny, w których elektrownie 
konwencjonalne muszą pracować z największą 
mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna 
jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez 
co najdroższych. w godzinach tych często wy-
stępują również najniższe poziomy rezerw mocy 
dostępne dla operatora systemu przesyłowego 
(OSP), niezbędne dla zbilansowania krajowego 
systemu i zapewnienia jego bezpiecznej pracy. 
w sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują 
wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym tak-
że te najmniej efektywne, generujące najwięcej 
CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechani-
zmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej 
efektywne i najdroższe elektrownie będą wyzna-
czały cenę rozliczeniową energii elektrycznej  
w danej godzinie. – Dlatego też ograniczenie zuży-
cia jest najlepszym sposobem na obniżenie kosz-
tów energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych oraz poprawę sytuacji w systemie, 
na czym korzystamy wszyscy – mówi Eryk Kłos-
sowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych. – System elektroenergetyczny pracuje stabil-
nie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności 
ograniczania dostaw energii. Mają one za zadanie 
zwiększyć świadomość społeczną i promować soli-
darne zachowania wszystkich odbiorców – dodaje. 

Jak można oszczędzać energię w godzinach 
szczytu? 
warto wówczas zrezygnować z korzystania z ener-
gochłonnych urządzeń, np. odkurzaczy, pralek, pie-
karników, grzejników elektrycznych, itp. Zachęca-
my również do wyłączania nieużywanych urządzeń 
(np. komputera czy telewizora) oraz zgaszenia zbęd-
nego oświetlenia. więcej o oszczędzaniu energii 
można przeczytać na stronach Ministerstwa Klima-
tu i Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki. 

Jak działają „paski”? 
wyznaczane godziny szczytu są prezentowane na 
stronie internetowej operatora systemu przesyło-
wego w formie tabeli w zakładce Godziny szczytu 
oraz na stronie głównej www.pse.pl w postaci „pa-
sków”, na których godziny szczytu oznaczono na 
żółto. Jeżeli w ten sposób zaznaczona jest np. godz. 
16, wskazane jest ograniczenie zużycia w godzinach 
16-17. Jeden z pasków pokazuje godziny szczytu  
w bieżącym dniu, drugi – na kolejną dobę. Infor-
macje są aktualizowane codziennie przed godz. 17. 
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Pełna informacja: kliknij
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inwestycje z dużym rozbiorem c.w.u. obsługiwa-
ne przez pc. Prezentacje prowadzone przez opie-
kunów handlowych i specjalistów technicznych 
spotkały się z dużym zainteresowaniem, padło 
wiele pytań dot. proponowanych rozwiązań, roz-
woju rynku i prognozowanych wzrostów. 
w dalszej części przypomniano o korzyściach pły-
nących z rejestracji pomp ciepła i hybrydowych 
pomp ciepła w Programie lojalnościowym CAIUS.
Na zakończenie części pierwszej nie zabrakło 
również elementów podsumowania i zabawy – 
uczestnicy wzięli udział w szybkim quizie onli-
ne i nikt nie wyszedł bez upominków. Udało się  

rozgrzać emocje przed meczem po mistrzowsku!
Po części merytorycznej zaproszono wszystkich 
do wspólnego kibicowania. w specjalnie zorgani-
zowanych przez Immergas strefach, przy smako-
witym poczęstunku i piłkarskim trunku, można 
było zobaczyć zmagania reprezentacji. Jak wie-
my piłkarskich emocji nie zabrakło. 
Goście zaproszeni przez Immergas docenili tę for-
mę spotkania. Część merytoryczna dostarczyła 
im dużo informacji o urządzeniach, w szczególno-
ści zainteresowanie wzbudziły hybrydowe pom-
py ciepła, padały nawet konkretne przykłady za-
stosowania ich w planowanych inwestycjach.

Spotkania te to początek działań, które podej-
muje firma Immergas w związku z nadchodzą-
cą i konieczną transformacją branży grzewczej. 
Firma od zawsze stawia na edukację współpra-
cujących z nią instalatorów i serwisantów. Szko-
lenia, spotkania i webinary to istotne działania 
firmy. w ostatnim czasie zaprasza na spotkania 
w rożnych regionach Polski, aby łatwiej było in-
stalatorom z nich skorzystać.
Spotkania organizowane w listopadzie zbie-
gły się w czasie z meczami polskiej reprezen-
tacji piłkarskiej. Tak więc w wyjątkowy sposób 
udało się połączyć przyjemne z pożytecznym.  

w części merytorycznej spotkań przedstawiona 
została oferta hybrydowych pomp ciepła jako roz-
wiązania, które zdecydowanie pomoże w spełnie-
niu warunków ustawy RePowerEu, przyjętej przez 
Komisję Europejską. Prowadzący opowiedzieli o 
zasadach działania pomp ciepła, hybrydowych 
pomp ciepła, przepisach, regulaminach i wyma-
ganych uprawnieniach, potrzebnych do montażu. 
Instalatorzy docenili zwrócenie uwagi na kwestie, 
których szczególnie należy dopilnować m.in. po-
prawny dobór urządzenia, wielkość bufora, wężow-
nica w zasobniku, zład instalacji w przypadku mon-
tażu bez bufora, średnice rur podłączeniowych,  

22 i 30 listopada Immergas zaprosił blisko 150 instalatorów z całej Polski na spotkania  
z przedstawicielami i specjalistami firmy. w 8 lokalizacjach (w 4 miejscach jednocześnie) 
zorganizowano wydarzenia, podczas których poruszano ważne tematy dot. bieżącej 
sytuacji na rynku grzewczym, o rozwoju pomp ciepła i roli instalatorów. 

spOTkania insTalaTOrów immerGas 
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z pozyskanymi warunkami przyłączenia do sieci OSD 
jest na rynku ponad 5,6 Gw, a o mocy większej niż  
1 Mw, w tym projektów z warunkami od PSE, około 
12 Gw. wysoka dynamika przyrostu wydawanych 
nowych warunków przyłączenia 2022 została gwał-
towne wyhamowana, ale rosną moce projektów go-
towych do realizacji, także w systemie aukcyjnym.
w bieżącym roku jest jednak więcej umów o przy-
łączenie do sieci, co świadczy o realnie wysokim 
stanie zaawansowania projektów. Duży stosunek 
umów przyłączeniowych z tegoroczną datą w od-
niesieniu do nowych warunków przyłączenia może 
świadczyć o dużej aktywności deweloperskiej zwią-
zanej z koniecznością realizacji projektów z wygra-
nymi aukcjami w 2020 roku i/lub chęcią ich sprzeda-
ży na rynku. Nie można bowiem zmienić właściciela 
warunków przyłączenia, natomiast w przypadku 
podpisanej umowy z OSD jest to już możliwe.
Ceny referencyjne dla źródeł PV są o ok. 10% 
wyższe od ubiegłorocznych i wynoszą 375 zł/
Mwh dla projektów do 1 Mw i 355 zł/Mwh dla 
wielkoskalowych projektów PV. w tegorocznej 
aukcji projekty PV nie będą musiały zawzięcie 
konkurować z tańszymi projektami wiatrowymi  
ponieważ system aukcyjny w 2021 roku wy-
czerpał wolumen projektów wiatrowych, które 
uzyskały pozwolenie na budowę przed 2016 r.,  
a nowe projekty, bez liberalizacji zasady „10H”, 

nie mogą być doprowadzone do etapu gotowo-
ści do aukcji. w ubiegłym roku w obu rundach au-
kcji nie było dużych nadpodaży projektów zarów-
no w „dużym”, jak i „małym” koszyku aukcyjnym. 
Projekty, które nie były zwycięskie, to w większo-
ści te, które odpadły na skutek regulaminowego 
odcięcia 20% ofert o najwyższych cenach.
 
spadająca liczba pozwoleń na budowę farm pV
Dotychczasowy roczny cykl zdobywania (nara-
stania liczby) pozwoleń na budowę (2-3 miesią-
ce przez terminem aukcji) został zmieniony na 
bardziej równomierny, tak jak to miało miejsce 
przed 2016 rokiem w systemie zielonych certy-
fikatów (first come, first serve), co samo w sobie 
jest korzystnym zjawiskiem.
w bieżącym roku inwestorzy farm PV stają przed 
wyborem, czy decydować się na wejście ze swo-
ją ofertą w system aukcyjny, czy wybrać inną 
formę sprzedaży energii, jak np. zawarcie umo-
wy PPA czy sprzedaż na rynku. Ceny referencyj-
ne są (jeszcze) znacznie niższe od tegorocznych 
cen rynkowych, co mogło zniechęcać oferentów 
do skorzystania z aukcyjnego systemu wspar-
cia. Ale zmienność cen jest na tyle duża, a ich 
prognozy na tyle nieprzewidywalne, że – wbrew 
wcześniejszym założeniom biznesowym – może 
być dużo chętnych chcących skorzystać z bez-
piecznego systemu aukcyjnego zapewniającego 
oferowaną cenę na 15 lat. Przy rosnącej inflacji 
istotne jest również, iż cena aukcyjna podlega 
rocznej indeksacji. Entuzjazm inwestorów chcą-
cych wejść z energią produkowaną z PV na ry-
nek mogło dodatkowo ostudzić rozporządzenie  
w sprawie limitu cen energii dla wytwórców ener-
gii, także w OZE.

Jak co roku, przed grudniowymi aukcjami na 
energię z OZE przychodzi moment na zestawie-
nie mocy projektów gotowych do udziału w aka-
cjach z wolumenem zamawianych w aukcjach 
mocy. w polskim systemie aukcyjnym kluczo-
we są aukcje na energię z farm wiatrowych i fo-
towoltaicznych. Na tegoroczne aukcje zapla-
nowane na 8 i 9 grudnia przewidziana jest moc 
projektów po 750 Mw dla obu koszyków au-
kcyjnych, do 1 Mw i powyżej 1 Mw. Z uwagi na 
brak nowych projektów wiatrowych konkurencja  
w obu koszykach odbędzie się zasadniczo po-
między projektami PV.
Od roku, główną barierą w rozwoju projektów 
PV, w szczególności tych na potrzeby systemu 
aukcyjnego są narastające problemy z uzyska-
niem warunków przyłączenia do sieci. Pomimo 
masowych i lawinowo rosnących odmów wy-
dania warunków przyłączenia projektów PV do 
sieci przez OSD w 2021 roku (więcej w artykule),  
w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku przy-
było jednak 3,5 Gw wydanych warunków przy-
łączenia. Jest to łączna moc o ponad połowę 
mniejsza niż uzyskana przez deweloperów w re-
kordowym roku 2021, ale wskazuje na pewne, 
ciągle niewykorzystane rezerwy sieciowe. Sza-
cuje się, że łączna moc wydanych warunków na 
koniec roku 2022 będzie zbliżona do roku 2020.

duża liczba wydanych warunków przyłączeń 
pomimo masowych odmów
wg najnowszej bazy danych IEO, projektów fo-
towoltaicznych o mocy nie większej niż 1 Mw  

jaka bęDzie naDpoDaż  
projektów pV w tegorocznej aukcji?
Aktualizacja bazy danych IEO projektów PV gotowych do udziału  
w nadchodzących aukcjach na energię z OZE

od początku systemu aukcyjnego w 2017 
roku ieo monitoruje aktywność dewelo-
perską w oZe. przed każdą aukcją szacuje 
moc projektów wiatrowych, biogazowych 
i fotowoltaicznych na poszczególnych eta-
pach rozwoju projektu. W szczególności 
przed każdą aukcją analizowane są licz-
by i moce projektów fotowoltaicznych 
z pozyskanymi pozwoleniami na budo-
wę (pnB) i warunkami przyłączenia do 
sieci (Wp), które mogą przystąpić do au-
kcji. Już w połowie 2018 roku w bazie da-
nych ieo było 2 GW nowych projektów 
pV z warunkami przyłączenia do sieci, 
gotowych do przystąpienia do aukcji na 
energię z oZe. przez ostatnie 4 lata zo-
stała wykonana olbrzymia praca dewe-
loperska, której nie towarzyszyły, od-
powiednie do potrzeb i adekwatne do 
rządowych planów aukcyjnych, prace na 
rzecz zwiększania możliwości przyłącze-
niowych do sieci elektroenergetycznej.

Przejdź  Pełna treść artykułu 
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PomPa eVoPlus small 

Energooszczędna, elektroniczna pompa obiegowa EVOPLUS SMALL 
przeznaczona jest do stosowania w ogrzewnictwie oraz systemach 
wentylacji i klimatyzacji zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i ko-
mercyjnych. we wszystkich poprawnie zwymiarowanych instalacjach, 
elektronicznie regulowana pompa bezdławnicowa stale zapewnia od-
powiednią wydajność, a także niski poziom hałasu oraz zwiększony 
komfort eksploatacji i redukcję związanych z nią kosztów. wszystkie 
modele dostępne są z korpusem z przyłączami kołnierzowymi zarów-
no w wersji pojedynczej, jak i podwójnej. Interfejs użytkownika jest in-
tuicyjny i niezwykle łatwy w obsłudze.
Zakres wydajności: od 2 do 12 m3/h przy wysokości podnoszenia do 11 m
Zakres temperatury medium: od -10 do 110°C
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mi-
neralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce 
wody (maks. zawartość glikolu 30%)
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
wersja pojedyncza: dostępna z przyłączami gwintowanymi 1 1/2″ i 2″ 
oraz z przyłączami kołnierzowymi DN 32 i DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16
wersja podwójna: dostępna z przyłączami kołnierzowymi DN 32 i DN 
40, PN 6 / PN 10 / PN 16.

daB PumPs

elektRyczne ogRzewacze Stiebel eltRon 

wszystko na to wskazuje, że w tym roku wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania będzie najtańszym i najsku-
teczniejszym rozwiązaniem. STIEBEL ELTRON to ceniony na całym świecie producent techniki domowej i zielonych tech-
nologii. Firma od dziesięcioleci doskonali technologię ogrzewania pomieszczeń za pomocą energii elektrycznej.
Konwektory z serii CwM M-F są łatwo dostępne i gotowe do użytku zaraz po zakupie. wystarczy podłączyć je do gniaz-

da i od razu zaczynają ogrzewać pomiesz-
czenie. Bardzo dużą zaletą konwektorów 
STIEBEL ELTRON jest ich lekkość i zamon-
towane kółka, które pozwalają na swobod-
ne ustawienie urządzenia w miejscu, gdzie 
potrzebne jest ciepło.
Oferowane konwektory mają odporną i me-
talową obudowę, a także czujnik tempera-
tury bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem, 
na który uwagę zwracają użytkownicy, jest 
bezgłośna praca i łatwość w obsłudze. 
Jednym z flagowych konwektorów STIEBEL 
ELTRON jest CwM 1500 M-F. To wyjątkowe 
urządzenie w kolorze białym waży zaledwie 
6,5 kg. Jego wymiary to: wysokość 54,6 cm, 
szerokość 58,2 cm i głębokość 30,5 cm. Za-
kres grzania od 5 do aż 35°C.
Piece akumulacyjne w ekologiczny sposób 
zamieniają energię elektryczną w ciepło 
bez żadnych strat. Montaż odbywa się bez 
większych potrzeb ingerencji w mieszkanie, 
czy też dom. Nowoczesne piece akumula-
cyjne STIEBEL ELTRON są wyjątkowo ciche 
i mają wysoką moc grzewczą. Urządzenie 
jest energooszczędne, dzięki inteligentnej 
automatyce ładowania C-Plus Technolo-
gy. Oferowane przez STIEBEL ELTRON piece 
mają zintegrowany regulator temperatury 
pomieszczenia z programatorem tygodnio-
wym i wykrywaniem otwartego okna. Urzą-
dzenia mają wyświetlacz LCD, dzięki czemu 
są łatwe w obsłudze.

STieBel elTron
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kocioł ecotec pluS

ecoTEC plus jest bestsellerem w asortymencie marki 
Vaillant od lat. Jego nowa odsłona: nowoczesna kon-
strukcja i modny design – to nowa era dla systemów 
ogrzewania. ecoTEC plus to także innowacyjne tech-
nologie, które doskonale wpisują się w obecne tren-
dy domów i mieszkań inteligentnych.
ecoTEC plus znajduje zastosowanie w nowym budow-
nictwie, jak i na rynku wymian. Jest dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej (VC), dwufunkcyjnej (VCw) lub z wbu-
dowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (VCI).
• Szeroki zakres dostępnych mocy maks. na c.o.: od 15  
do 35 kw.
• Nowy układ adaptacji do gazu IoniDetect.
• Szybka łączność poprzez pług and play.
• Nowoczesny interfejs z ekranem dotykowym. 
• Łatwość instalacji i obsługi.
• Szczegółowe dane serwisowe usprawniają diagnosty-
kę przez magistralę LIN Bus wbudowaną w interfejs.
Nowoczesna struktura i koncepcja obsługi interfej-
su kotła ecoTEC plus oraz elementy sterowania przy-
śpieszają montaż i eksploatację urządzenia. Czytelne 
menu, intuicyjny asystent instalacji i komunikaty tekstowe w języku polskim ułatwiają nawigację. Kolejna zaleta to niewielkie 
rozmiary: ecoTEC plus zastąpi stary kocioł o takiej samej wydajności, zajmując znacznie mniej miejsca.
Stanowi dobre rozwiązanie dla wymagających użytkowników, poszukujących komfortu, wydajności i niezawodności. Jesz-
cze więcej ciepłej wody użytkowej można uzyskać dzięki ecoTEC plus VCI. Jest to sprawdzony system do łatwego montażu 
na ścianie, w dowolnym miejscu – zajmuje zaledwie 0,3 m2. Dwa zasobniki ze stali nierdzewnej o łącznej pojemności 20 l za-
pewniają dostateczną ilość ciepłej wody użytkowej w czasie krótszym niż 5 s przy równoczesnym poborze. Natomiast po-
nowne załadowanie zasobników zajmuje zaledwie ok. 5 min. Co najważniejsze: przy niewielkim poborze c.w.u. kocioł się nie 
uruchamia, gdyż ilość wody w zasobnikach jest wystarczająca. Nowa, inteligentna funkcja IoniDetect samoczynnie dostoso-
wuje pracę kotła do zmian rodzaju i jakości gazu. 
Kocioł ecoTEC plus wyposażony w nowoczesną pompę o wysokiej efektywności i magistralę komunikacyjną LIN Bus udo-
stępnia głębszy poziom informacji diagnostycznych przez nowoczesny interfejs. Ułatwia to trafną diagnostykę i sprawne roz-
wiązywanie problemów. Czytelny i intuicyjny układ sterowania instalacją ogrzewania z dowolnego miejsca to nowy regulator 
systemowy sensoCOMFORT VRC 720 z modułem internetowym sensoNET VR 921 (wyposażenie dodatkowe). Dzięki temu roz-
wiązaniu użytkownik ma dostęp do wszystkich głównych funkcji sterujących przez aplikację sensoAPP – nawet spoza domu. 
Korzyścią jest fakt, iż ecoTEC plus, sensoCOMFORT i sensoAPP mają taką sama strukturę i koncepcje sterowania.

VAillAnT

theRmopRotect w nowych pRoduktach Schell

Niezawodna technologia termostatycznych zaworów mieszają-
cych zastosowanych w nowej serii baterii MODUS opiera się na 
niezwykle skutecznym mechanizmie, dzięki któremu temperatura 
wody wypływającej z armatury nie przekracza maksymalnego po-
ziomu. we wkładzie mieszającym umieszczono niewielki mieszek 
z wypełnieniem woskowym, które reaguje na temperaturę prze-
pływającej wody zmieszanej. Gdy zbliża się ona do wartości 38°C, 
wypełnienie woskowe ulega rozszerzeniu, co powoduje automa-
tyczne ograniczenie ilości ciepłej wody i zwiększenie domieszki 
wody zimnej. wraz ze spadkiem temperatury cieczy wosk ulega 
ponownemu skurczeniu, a cały proces przebiega w odwrotnym 
kierunku – zmniejsza się przepływ wody zimnej, a zwiększa ilość 
wody ciepłej. Mechanizm regulacji temperatury bazujący na ob-
jętości przepływu cieczy o określonej temperaturze jest nie tylko 
niezwykle prosty i niezawodny, lecz również efektywny, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oszczędności energii 
w budynkach. Technologię ThermoProtect można znaleźć w no-
wych bateriach jednouchwytowych MODUS E dostępnych zarów-
no z dźwignią pełną, jak wyposażoną w otwór. Druga z nich stano-
wi doskonałe rozwiązanie zwłaszcza dla przedszkoli, gdyż pusta 
przestrzeń w dźwigni umożliwia pewniejszy uchwyt i ułatwia regu-

lację temperatury wody. 
Natomiast wszędzie tam, 
gdzie wymiana baterii nie 
wchodzi w grę, a potrzeb-
na jest ochrona przed po-
parzeniem, można łatwo 
i szybko zamontować 
osobny termostat moco-
wany do zaworu kątowe-
go SCHELL. Ponadto już 
w przyszłym roku będzie 
dostępna nowa termo-
statyczna bateria prysz-
nicowa MODUS w tech-
nologii ThermoProtect.

schell
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zawoRy StRefowe z napędem elektRomotoRycznym noVazone ValVe 

Zawory strefowe odpowiadają za dystrybucję przepływu i zapewniają dopływ cieczy lub odcięcie 
części instalacji albo poszczególnych urządzeń. Oferta Taconova obejmuje standardowe modele 
dwu- lub trójdrożne i nową wersję z opcjonalnym mikroprzełącznikiem, odpowiednie do różnorod-
nych sytuacji montażowych. 
wytrzymały, niewymagający konserwacji i wyjątkowo funkcjonalny: zawór strefowy NovaZone  
Valve z napędem elektromotorycznym i sprężyną powrotną to inteligentne rozwiązanie do efektyw-
nego sterowania przepływem w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. w zależności od 
kryterium przełączania, urządzenie lub poszczególne elementy układu hydraulicznego są zasilane 
płynem lub odcinane. Zawór nadaje się do mediów, takich jak woda i mieszaniny glikolu, w zakre-
sie temperatury od -20 do 160°C.
Kula zaworu NovaZone Valve jest przesuwana z pozycji wyjściowej do końcowej za pomocą kon-
taktu sterującego, na przykład termostatu lub przełącznika. Powrotne przełączenie do pozycji wyj-
ściowej zostaje wykonane w stanie bezprądowym dzięki sprężynie powrotnej. Praktyczna dźwignia 
umożliwia działanie w trybie ręcznym, a krótkie czasy przełączania (maksymalnie 20 sekund) gwa-
rantują wyjątkowo sprawne działanie zaworu. Pozycja montażu jest dowolna. Należy przestrzegać 
tylko liter A i B oznaczających kierunek przepływu medium.
Zawór NovaZone Valve występuje również w wersji z bezpotencjałowym mikroprzełącznikiem, któ-
ry może być używany do przełączania innych urządzeń elektrycznych (np. pomp). Jest on aktywo-
wany tuż przed położeniem końcowym i oferuje możliwość sprawdzenia pozycji przełączania za-
woru w dowolnym momencie i przetwarzania informacji dla kolejnych obwodów, bezpośrednio lub 
za pomocą regulatora. 

TaconoVa
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