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Efektywność energetyczna może być 
dyskretna – kompaktowy system ogrzewania 
i wentylacji budynku ukryty w zabudowie

Nowy system ogrzewania i wentylacji Viessmann Invisible to przełomowe 
rozwiązanie, pozwalające optymalnie wykorzystać cenną przestrzeń 
w Twoim domu i swobodnie ją aranżować. Kompaktowy system ukryty 
w wąskiej, efektownej zabudowie tworzy pompa ciepła powietrze-woda 
najnowszej generacji, moduł wentylacji z odzyskiem ciepła i wilgoci, 
zbiornik wody użytkowej oraz kompletny osprzęt.
Wysoka efektywność energetyczna może być dyskretna – gdy za 
indywidualnie dobranymi panelami dekoracyjnymi pracują ciche, 
energooszczędne i doskonale do siebie dopasowane urządzenia 
systemu Viessmann Invisible.

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/invisible.html
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Panasonic aquarea generacji K i L 
wyróżnione w Good desiGn 
AwArds 2022
Pompy ciepła Panasonic Aquarea generacji K i L  
zostały wyróżnione w konkursie Good Design 
Awards 2022, sponsorowanym przez Japan In-
stitute of Design Promotion. Oprócz uznania dla 
wydajności urządzeń, jurorzy docenili projekt jed-
nostki zewnętrznej, która wtapia się w krajobraz 
i tym samym przyczynia się do polepszenia ota-
czającego środowiska. Good Design Awards wy-
biera „dobry projekt” z różnych branż, a doświad-
czony panel jury obraduje, aby docenić projekty, 
których celem jest poprawa stanu życia, przemy-
słu i społeczeństwa jako całości. 
w tym roku do konkursu wpłynęło 5715 zgło-
szeń, z których łącznie 1560 zostało wybranych 
do nagród. Spośród wszystkich zwycięzców, 100 
projektów otrzymało szczególnie wysokie oceny 
od członków jury i zostało wybranych jako GOOD 
DESIGN BEST100. wśród nich znalazły się pompy 
ciepła Aquarea generacji K i L firmy Panasonic.

Dostępne od wiosny 2023 r. nowe generacje  
Aquarea K i L firmy Panasonic koncentrują się na 
poprawie wydajności energetycznej i oferowa-
niu urządzeń z naturalnym czynnikiem chłodni-
czym. Aquarea K wykorzystuje czynnik chłodni-
czy R32 i jest idealna do ogrzewania, chłodzenia 
i produkcji c.w.u., zapewniając wyjątkową wydaj-
ność, nawet w ekstremalnie niskiej temperatu-
rze zewnętrznej. Aquarea L wykorzystuje z ko-
lei naturalny czynnik chłodniczy R290. Modele  
z tej linii mają połączenie hydrauliczne pomiędzy 
jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zapewnia-
jąc temperaturę wody na wyjściu do 75°C przy 
temperaturze zewnętrznej do -10°C. 
Głosując na pompy ciepła Panasonic generacji 
K i L, sędziowie ocenili, że design urządzeń: wta-
pia się w krajobraz, przyczyniając się do poprawy 
otaczającego środowiska i dobrze komponuje się 
z otoczeniem. Ponadto należy zauważyć, że dziś 
wiele urządzeń w domach sterowanych jest zdal-
nie, a moduł WiFi do kontroli pomp ciepła Panaso-
nic może być zainstalowany w specjalnej kieszon-
ce wbudowanej w jednostkę wewnętrzną.

GroHe X summit 2023  
„caring for Water”

w dniach 7-9 marca 2023 roku marka GROHE 
zaprasza swoich partnerów biznesowych oraz 
konsumentów na wirtualną konferencję na plat-
formie GROHE X. Trzydniowe wydarzenie pod 
hasłem „Caring for water” pełne będzie inspiru-
jących prezentacji oraz angażujących paneli dys-
kusyjnych i spotkań edukacyjnych typu masterc-
lass. Uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi 
na pytania dotyczące wyzwań, z którymi mierzy 
się dzisiaj branża sanitarna. Jaka przyszłość cze-
ka zielone budownictwo? Jak dużą rolę odgry-
wają w jego rozwoju kwestie związane z wodą? 
Program uzupełnią prezentacje nowych produk-
tów i technologii.
– Dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej 
jest dzielenie się wiedzą i inspirowanie się wza-
jemnie nowymi pomysłami. Tylko tak może-
my znaleźć sposoby na rozwiązanie coraz bar-
dziej palących problemów społecznych i tych 
związanych z ochroną środowiska naturalnego.  
Program GROHE X Summit ma za zadanie infor-
mować, inspirować i łączyć naszą branżę w celu 
promowania zmian na lepsze. To wydarzenie 
przenosi naszą koncepcję hybrydowej komuni-
kacji z klientem na nowy poziom, zapewniając 
platformę do wspólnego stawienia czoła wy-
zwaniom naszych czasów i spojrzenia w przy-
szłość z otwartością, optymizmem oraz silnym 
poczuciem konieczności współpracy. Będzie to 
jednocześnie zapowiedź wydarzeń, które w cią-
gu najbliższego roku zabiorą klientów do świa-
ta naszych subbrandów. – mówi Jonas Brenn-
wald, Leader, LIXIL EMENA.
Uruchomiona w marcu 2021 roku interaktywna 
platforma GROHE X, była punktem wyjścia dla 
koncepcji hybrydowej komunikacji marki GRO-
HE z klientem. Dzięki setkom opublikowanych 

treści, dostępnych w 14 językach, strona odno-
towała prawie 2 miliony odsłon. Cyfrowa spo-
łeczność zgromadzona wokół projektu powięk-
szyła się wiosną 2022 roku, kiedy miało miejsce 
uroczyste otwarcie GROHE X Brand & Commu-
nication Experience Center w niemieckim mie-
ście Hermer. Centrum oferuje miejsce do spo-
tkań z gośćmi, a także pięć ultranowoczesnych 
studiów filmowych, przystosowanych do szko-
leń i produkcji treści na stronę, a także do wyda-
rzeń hybrydowych. Marka GROHE wciąż jednak 
planuje udział w mniejszych lokalnych targach, 
aby ułatwić fizyczne spotkania z klientami i na-
macalną interakcję z produktami. Dzięki trzem 
ciężarówkom GROHE X Motion ich uczestnicy 
będą mogli bezpośrednio poznać rozwiązania 
i nowości produktowe.
Hybrydowe podejście do komunikacji z klien-
tem, dodatkowo wzmocnione przez ogłoszoną 
właśnie konferencję GROHE X Summit, pozwala 
marce zapewnić elastyczną i dostosowaną do 
potrzeb interakcję z partnerami biznesowymi 
oraz klientami końcowymi. 
Więcej na temat konferencji GROHE X

http://www.instalreporter.pl
https://www.grohe-x.com/pl-pl/inspiration/article/grohe-x-summit-2023


ProkurAturA krAjowA zAskArżA 
ucHwAłę AntysmoGową  
dlA mAzowszA
Prokuratura Krajowa wniosła o unieważnienie 
uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckie-
go z roku 2017 posiłkując się argumentami, któ-
re są bezzasadne. Zdaniem Prokuratury konsul-
tacje uchwały, które odbyły się latem 2017 roku 
nie dopuściły do głosu mieszkańców wojewódz-
twa. Aktywiści, który brali udział w konsultacjach, 
oceniają zarzuty Prokuratury jako absurdalne 
i podkreślają, że uczestniczyło w nich wiele in-
nych grup mieszkańców Mazowsza.
Uchwała antysmogowa dla Mazowsza ma na celu 
poprawę jakości powietrza i przyspieszenie tem-
pa wymiany „kopciuchów”, czyli pozaklasowych 
kotłów na węgiel i drewno. Jednocześnie dopusz-
cza ona spalanie węgla i drewna w kotłach zasy-
powych i automatycznych, które spełniają wy-
mogi klasy 5. lub ekoprojektu.
Paweł Dunikowski, prokurator z Prokuratury Okrę-
gowej z Nowego Sącza oddelegowany do sprawy, 
zaskarżył uchwałę antysmogową dla wojewódz-
twa mazowieckiego, domagając się jej unieważ-
nienia w całości. w skardze Prokuratury wielokrot-
nie pada stwierdzenie, jakoby przed przyjęciem 
uchwały przeprowadzono wyłącznie konsultacje  
z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast oraz 
starostami, a nie dopuszczono do „stworzenia 
możliwości wypowiedzenia się przez ogół miesz-
kańców wspólnoty samorządowej wojewódz-
twa mazowieckiego których omawiana uchwa-
ła dotyczyła”. Aktywiści warszawy Bez Smogu, 
organizacji, która uczestniczyła w konsultacjach, 
nie potwierdzają przedstawionych zarzutów.
– Zarzuty Prokuratury są absurdalne – komentuje 
Piotr Siergiej z warszawy Bez Smogu – jako miesz-
kańcy Mazowsza zatroskani jakością powietrza uczest-
niczyliśmy w konsultacjach uchwały antysmogowej, 
wysłaliśmy do Zarządu Sejmiku nasze krytyczne  

pismo z uwagami do uchwały. O ile mi wiadomo,  
w konsultacjach uchwały uczestniczyły również inne 
organizacje pozarządowe. Dlatego zarzuty sformuło-
wane w skardze są dla mnie zupełnie niezrozumia-
łe. Co więcej, konsultacje miały miejsce sześć i pół 
roku temu i na żadnym etapie procedowania uchwa-
ły antysmogowej nie zostały podważone i zaskarżone.
Prokuratura twierdzi, że nieprzeprowadzenie 
konsultacji wynikało z zastosowania „jedynie” 
przepisów działu III rozdziału 3 ustawy o oce-
nach oddziaływania na środowisko. To niezro-
zumiały argument, ponieważ zgodnie z art. 96 
ust. 5 Prawo ochrony środowiska przy uchwala-
niu uchwały antysmogowej stosuje się właśnie 
przepisy działu III rozdziału 3 ustawy o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Te przepisy regu-
lują sposób prowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami, w tym sposób składania uwag  
i wniosków (mogą być składane w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trywania ich podpisem elektronicznym). Z prze-
pisów tych wynika również minimalny termin na 
składanie uwag (21 dni).
Twierdzenie, że te przepisy wykluczają konsul-
tacje z mieszkańcami, jest błędne, ponieważ te 
właśnie przepisy dotyczą konsultacji z mieszkań-
cami i to właśnie na ich podstawie zostały prze-
prowadzone konsultacje.
– Trudno zrozumieć, dlaczego po ponad sześciu la-
tach Prokuratura Generalna zdecydowała się za-
skarżyć uchwałę, używając bezpodstawnych ar-
gumentów – podkreśla Piotr Siergiej. Konsultacje  
z mieszkańcami się odbyły, trwały od 20 lipca 
2017 r. do 18 sierpnia 2017 r., w dodatku obwiesz-
czenie rozpoczęcia konsultacji zostało opubliko-
wane 10 lipca 2017 r., a uwagi i wnioski były przyj-
mowane zarówno na piśmie, ustnie do protokołu, 
jak i drogą mailową.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 
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https://polskialarmsmogowy.pl/2023/01/prokuratura-krajowa-zaskarza-uchwale-antysmogowa-dla-mazowsza-przedstawiajac-absurdalne-argumenty
http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.pl/
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HArmonoGrAm szkoleń niBe

NIBE-BIAwAR rozpoczyna tegoroczny 2023 r. cykl 
szkoleń technicznych z powietrznych i grunto-
wych pomp ciepła NIBE.

Harmonogram szkoleń na i połowę 2023 r.:
•	24.01.2023	r.,	Mszczonów	k.	Warszawy	–	grunto-
we pompy ciepła
•	09.02.2023	r.,	Wrocław	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	15.02.2023	r.,	Kielce	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	14.03.2023	r.,	Bydgoszcz	–	powietrzne	pompy	
ciepła
•	21.03.2023	r.,	Mszczonów	k/Warszawy	–	po-
wietrzne pompy ciepła
•	28.03.2023	r.,	Szczyrk	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	04.04.2023	r.,	Łódź	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	18.04.2023	r.,	Kraków	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	25.04.2023	r.,	Poznań	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	09.05.2023	r.,	Lublin	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	16.05.2023	r.,	Szczecin	–	powietrzne	pompy	ciepła
•	23.05.2023	r.,	Mszczonów	k.	Warszawy	–	grun-
towe pompy ciepła
•	30.05.2023	r.,	Gdańsk	–	powietrzne	pompy	ciepła

Kompleksowe szkolenia techniczne służą pod-
niesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu do sa-
modzielnego planowania, doboru oraz sprzeda-
ży i montażu pomp ciepła NIBE. 

Celem jest opanowanie teorii i praktyki z zakre-
su instalacji z pompami ciepła.

Zakres szkoleń obejmuje:
•	obszerną	wiedzę	dotyczącą	możliwości	wyko-
rzystania	pomp	ciepła	/	doboru	mocy	grzewczej	
pompy	ciepła	do	budynku	/	budowy,	parame-
trów	i	konfiguracji	pomp	ciepła	/	akcesoriów	do	
pomp	ciepła	NIBE	/	zasobników	c.w.u.	i	zbior-
ników	buforowych	NIBE	/	schematów	hydrau-
licznych	–	aktywne	schematy	NIBE	/	 funkcji	
sterownika i możliwości automatyki – wytycz-
ne	wykonawcze	/	tworzenia	ofert	/	porównania	
kosztów	eksploatacji	/	pierwszego	uruchomie-
nia	/	warunków	gwarancji
•	wytyczne	projektowe	oraz	praktyczne	wskazów-
ki dotyczące montażu pomp ciepła NIBE, popar-
te przykładami z rzeczywistych instalacji
•	obsługę	programu	obliczeniowo-doborowego	
NIBE DIM
 
uczestnikom szkolenia NiBe zapewnia:
•	przerwy	kawowe	oraz	lunch
•	oprogramowanie	NIBE	DIM
•	prezentacje	szkoleniowe
•	katalogi,	cenniki,	ulotki
•	certyfikat	uczestnictwa	w	szkoleniu

Więcej informacji na temat szkoleń

Konferencja „KLimatyzacja 
oBiektów szPitAlnycH”

wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  
i Inżynierii Środowiska Politechniki warszawskiej 
oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnic-
twa wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 
zapraszają do udziału w III Konferencji Nauko-
wo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpital-
nych” realizowanej w formie online i prezentują-
cej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne 
w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Kon-
ferencja odbędzie się 24 marca 2023 r.
Celem konferencji jest stworzenie platformy 
wymiany wiedzy na temat najnowszych wyni-
ków badań i rozwiązań technicznych w zakre-
sie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja 
przedstawicieli środowiska medycznego, mają-
cych nieocenione doświadczenia z codziennej 
pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, 
odpowiadającymi za projektowanie, wykona-
nie i eksploatację obiektów, przyczyni się do 
zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości  
w obydwu grupach.

podczas konferencji przedstawione będą na-
stępujące referaty:
•	dr	Agnieszka	Sulikowska	(Stowarzyszenie	Higie-
ny Lecznictwa): Gabinet diagnostyczno-zabiego-
wy w oddziale chirurgicznym – terra incognito
•	prof.	Peter	Luscuere	(Delft	University	of	Techno-
logy): Sustainability and Beyond, a Challenge for 
Health Care
•	dr	Jan	Mottlau	(NIRAS	A/S):	Critical	rooms	de-
sign process and criteria – case Denmark
•	dr	Sylwia	Szczęśniak	(PWr,	PZITS):	Możliwości	
ograniczenia energii niezbędnej do utrzyma-
nia systemów klimatyzacyjnych w obiektach 
szpitalnych

•	dr	Amelia	Staszowska	(PL,	PZITS):	Metody	za-
pewnienia czystości powietrza i powierzchni  
w placówkach szpitalnych
•	mgr	Marta	Mazgaj	(ARUP,	PZITS):	Uniwersytec-
kie Centrum Kliniczne warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego okiem projektanta systemów 
klimatyzacji
•	mgr	Paweł	Borowiecki	(Halton,	PZITS):	Analiza	
porównawcza wybranych rozwiązań dla wenty-
lacji i klimatyzacji sal chorych w Polsce: bezpie-
czeństwo mikrobiologiczne, koszty inwestycji  
i eksploatacji, obowiązujące przepisy 
•	mgr	Leszek	Konopka	(ZAE):	Analiza	możliwości	
wykorzystania urządzeń absorpcyjnych do wytwa-
rzania chłodu na przykładzie obiektu szpitalnego 
•	mgr	inż.	Dominika	Kwiecińska	(PW,	PZITS):	Do-
brostan w warunkach środowiska wewnętrzne-
go w przychodniach i szpitalach – wyniki badań 
ankietowych prowadzonych wśród pielęgniarek 
i położnych
•	prof.	Anna	Bogdan	(PW,	PZITS):	Metody	ograni-
czenia ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipo-
termii okołooperacyjnej pacjentów

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obo-
wiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stro-
nę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl. Każdy 
z uczestników otrzyma certyfikat.

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibe.eu/pl/pl/wiedza/szkolenia
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3 lAtA testów kotłA wodoroweGo

Minęły trzy lata od rozpoczęcia testów pierw-
szego na świecie domowego kotła zasilanego 
w 100% wodorem. BDR Thermea Group udo-
stępniła wyniki wizyty konserwacyjnej. w czerw-
cu 2019 r. w niderlandzkim mieście Rozenburg, 
Grupa BDR Thermea rozpoczęła testy terenowe 
pierwszego na świecie domowego kotła zasila-
nego wodorem. Ten przełomowy kocioł spala 
czysty zielony wodór do ogrzewania wody i do-
mów bez uwalniania dwutlenku węgla. Na po-
trzeby pilotażowego projektu przebudowano 
rurociąg gazu ziemnego, który transportuje do 
kotłowni budynku mieszkalnego produkowany 
na miejscu zielony wodór. Ostatnia planowa wi-
zyta konserwacyjna wykazała, że kocioł zasila-
ny w 100% wodorem nadal jest w doskonałym 
stanie, działa nieprzerwanie od czasu instalacji, 
bez żadnych problemów czy utraty wydajności. 
– Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasz kocioł na 
wodór jest w tak dobrym stanie i działa dokład-
nie tak, jak w momencie instalacji. To dla nas 

doskonały wynik. – mówi Andrea Manini, szef 
programu wodoru i ogniw paliwowych w BDR 
Thermea Group.
Kocioł na czysty wodór został opracowany i sze-
roko przetestowany w centrum badawczo-rozwo-
jowym BDR Thermea Group we włoszech. A fakt, 
że sprawdza się tak dobrze w rzeczywistych wa-
runkach, potwierdza ustalenia laboratoryjne ze-
społu badawczo-rozwojowego dotyczące spala-
nia wodoru w kotłach. Jednym z nich jest to, że 
komora spalania jest bardzo czysta, dzięki parze 
wodnej wytwarzanej podczas spalania wodoru. 
– Wyniki testów terenowych potwierdzają nasze 
wybory techniczne, których dokonaliśmy w na-
szym laboratorium i utwierdzają nas w pewności, 
że warto zwiększyć skalę testów w rzeczywistych 
warunkach – mówi Manini. Grupa BDR Thermea 
odgrywa obecnie wiodącą rolę w dekarbonizacji 
ogrzewania, kreując zapotrzebowanie na ogrze-
wanie wodorem. – Coraz więcej firm z naszej bran-
ży idzie w nasze ślady. – zauważa Andrea Mani-
ni, szef Programu wodoru i Ogniw Paliwowych 
w Grupie BDR Thermea.

rotenso wystArtowAło  
z kAmPAnią 360°

Rotenso od kilku lat odnotowuje dynamiczne 
wzrosty sprzedaży. Kilkudziesięcioprocentowe 
wzrosty w segmencie klimatyzacji domowej oraz 
energooszczędnych pomp ciepła rok do roku 
to wynik ciągle poszerzanej oferty urządzeń.  
Rotenso chwali się największym na rynku port-
folio modeli klimatyzatorów pokojowych. 
– Wyróżnia nas sposób myślenia o urządzeniach 
do klimatyzacji, nie tylko jako o elementach wy-
posażenia, ale także dekoracji wnętrz. Klimatyza-
tory Rotenso to wysoka wydajność pracy, a poza 
tym wzornictwo i kolorystyka, która jest odpowie-
dzią na oczekiwania coraz bardziej wymagających 
klientów – wyjaśnia Radomir Buksza kierownik 
marketingu Rotenso Sp. z o.o.
Sukces sprzedażowy Rotenso to także zasługa 
projektów szkoleniowych i prowadzonej na ka-
nale YouTube Akademii Rotenso, w ramach której  

eksperci dbają o podnoszenie fachowej wiedzy 
instalatorów i użytkowników końcowych urzą-
dzeń Rotenso. 
– W minionym roku dzięki samym zapowiedziom 
sponsorskim w radiu dotarliśmy z informacją  
o pompach ciepła i klimatyzatorach Rotenso do co 
najmniej 9 milionów osób z grupy docelowej, nasza 
strona internetowa uzyskała blisko trzykrotnie wię-
cej wyświetleń niż rok wcześniej, a internauci łącznie 
spędzili 6000 godzin na oglądaniu filmów produk-
towych na naszym kanale YouTube – podsumo-
wuje Buksza i dodaje, że plany na ten rok są jesz-
cze ambitniejsze, a celem jest wsparcie sprzedaży 
urządzeń marki poprzez sieć autoryzowanych 
instalatorów oraz współpracujących hurtowni.
w ramach zaplanowanej na okres od stycznia do 
listopada 2023 r. kampanii reklamowej 360°, obej-
mującej największe rozgłośnie radiowe, telewizję 
oraz internet Rotenso zamierza dotrzeć z informa-
cją o swoich produktach do dwukrotnie większej 
liczby potencjalnych klientów niż w minionym roku. 

http://www.instalreporter.pl
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WorKshoP: certyfiKacja 
enerGetycznA Budynków, 
31.01.2023 r.
Świadectwa charakterystyki energetycznej bu-
dynków istnieją w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (UE) od co najmniej 10 lat.
w oparciu o dyrektywę w sprawie charakterysty-
ki energetycznej budynków (Energy Performan-
ce	of	Buildings	Directive	(EPBD))	metodologie	
oceny charakterystyki energetycznej budynków  
(i powiązane procesy certyfikacji) zostały przygo-
towane na szczeblu krajowym, co doprowadziło 
do powstania ponad 30 różnych metod (w nie-
których przypadkach kilku w tym samym kraju).
Jednak obecnie ogólny kontekst jest nieco inny, 
niż kiedy po raz pierwszy wprowadzono świadec-
twa charakterystyki energetycznej budynków. 
Budynki są uznawane za jeden z kluczowych ob-
szarów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu 

(European Green Deal), a dokładniej tzw. Fali re-
nowacji	 (Renovation	Wave	Strategy).	Ponadto	
finansowanie staje się coraz bardziej dostępne  
i w nadchodzących dziesięcioleciach osiągnie 
skalę potrzebną do cyfrowej transformacji bu-
dynków nie jako cel sam w sobie, ale jako środek 
prowadzący do osiągnięcia do 2050 roku bez-
piecznych, efektywnych energetycznie i zrów-
noważonych budynów w UE.
Strategie w zakresie renowacji, jak i efektywno-
ści energetycznej budynków zmierzają w dobrym 
kierunku, jednak od strony technicznej rynek UE 
jest nadal rozdrobniony ze względu na różne po-
dejścia stosowane przez państwa członkowskie. 
Chociaż nie ma dobrej lub złej, lepszej lub gorszej 
metodologii oceny charakterystyki energetycznej 
budynku, gdyż fizyka budowli jest taka sama na 
całym świecie, to obecną sytuację utrudnia ko-
nieczność uwzględnienia wielu działań związa-
nych z zwiększaniem efektywności energetycznej  

(przy zachowaniu komfortu cieplnego) budyn-
ków, w których mieszkamy, pracujemy, uczymy 
się, leczymy, odpoczywamy itp.
Na szczęście dostępne są materiały w zakresie 
specjalistycznej, technicznej wiedzy, takie jak 
zestaw	norm	CEN/ISO	dotyczących	charaktery-
styki	energetycznej	budynków	(CEN/ISO	Energy	
Performance of Buildings (EPB) standards) oraz 
projekty Horyzont 2020, takie jak projekt U-CERT  
i jego siostrzane projekty, a ponadto obecnie ak-
tualizowana jest dyrektywa w sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków.
dlatego pZits organizator Workshopu u-cert 
w polsce serdecznie zaprasza do uczestnic-
twa w bezpłatnym Workshopie on-line z za-
kresu certyfikacji energetycznej buydnków, 
gdzie zostanie przybliżony aktualny stan wie-
dzy jak i plany na przyszłość w tym zakresie.
Źródło: PZITS
Pełna informacja: kliknij 

AkAdemiA lindAB 2023  
w nowej odsłonie

wraz z nowym rokiem Lindab rozpoczyna kolej-
ną, zimowo-wiosenną edycję Akademii Lindab, 
czyli cykl szkoleń stacjonarnych oraz online dla 
profesjonalistów: projektantów, dekarzy oraz 
instalatorów. Jeszcze więcej szkoleń, z termina-
mi znanymi nawet z kilkumiesięcznym wyprze-
dzeniem, w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej 

to tylko niektóre ze zmian, które firma przygo-
towała w ramach Akademii Lindab 2023. Pierw-
sze szkolenia dla projektantów i dekarzy rusza-
ją już w styczniu.
Akademia Lindab to szeroka oferta praktycznych 
i teoretycznych szkoleń powstałych w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajo-
mość branży HVAC. Nowa oferta szkoleń zosta-
ła przygotowana tak, aby profesjonaliści współ-
pracujący z Lindab, czyli projektanci, instalatorzy  

i dekarze mieli do niej komfortowy dostęp i wi-
dzieli wyłącznie szkolenia dla siebie. Eksper-
ci Lindab w profesjonalny i przystępny sposób 
przekażą wartościową i aktualną wiedzę oraz 
odpowiedzą na nurtujące uczestników pytania.
Dlaczego warto wziąć udział w szkolenia odby-
wających się w ramach Akademii Lindab:
•	teoria	połączona	z	praktyką;
•	doświadczeni	prowadzący,	o	ugruntowanej	wie-
dzy	technicznej;
•	korzystanie	z	profesjonalnych	narzędzi	podczas	
praktycznych	szkoleń;
•	nowości	produktowe	na	rynku	HVAC,	pokryć	
dachowych	i	systemów	rynnowych;
•	szkolenia	płatne	i	bezpłatne,	stacjonarne	i	online;
•	certyfikat	potwierdzający	udział.
Więcej

ruszyłA kolejnA edycjA  
Promocji odPowietrznikA

Za zakup pakietów odpowietrzników PrimoVent 
z Aquastop firma AFRISO nagradza prezentami. 
Promocja trwa od 23.01.23 do 31.03.23 albo do 
wyczerpania zapasów.
Za zakup 25 sztuk odpowietrznika  
– gratis – czapka Iguana
Za zakup 50 sztuk odpowietrznika  
– gratis – żelazko Tefal
Za zakup 100 sztuk odpowietrznika  
– gratis – opiekacz do kanapek Tefal
Za zakup 150 sztuk odpowietrznika  
– gratis – kurtka Regatta
Za zakup 200 sztuk odpowietrznika  
– gratis – siekiera X-21 i nóż uniwersalny Fiskars
Za zakup 500 sztuk odpowietrznika  
– gratis – oczyszczacz powietrza PureAir 
PT3030 Tefal
Więcej 

e-mail: zok@afriso.pl

Odpowietrznik automatyczny  
PrimoVent z systemem Aquastop

Promocja

Promocja trwa od 23.01. do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin promocji dostępny jest na www.afriso.pl

25 szt. 
Czapka - IGUANA

GRATIS! KOD: 
77 735 31 

100 szt. 
Opiekacz do kanapek - TEFAL

GRATIS! KOD: 
77 735 34 

150 szt. 
Kurtka - REGATTA 

GRATIS!
KOD: 
77 735 35 - M 77 735 35 - L 77 735 35 - XL 77 735 35 - XXL

75 szt. 
Żelazko - TEFAL 

GRATIS! KOD: 
77 735 33

KOD:
77 735 36

200 szt. 
Siekiera x-21+nóż uniwersalny - FISKARS 

GRATIS!

KOD:
77 735 37

500 szt. 
Oczyszczacz powietrza Pure Air PT3030 - 
TEFAL 

GRATIS!

http://www.instalreporter.pl
http://pzits.pl/2023/01/23/workshop-certyfikacja-energetyczna-budynkow-31-01-2023-r
https://www.lindab-polska.pl/pl/szkolenia.html
https://afriso.pl/oferta/promocje/nowa-promocja-odpowietrznika
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gaLa ProfesjonaListóW 
immerGAs 2022

11 stycznia w wyjątkowych przestrzeniach pa-
bianickiej Fabryki wełny odbyła się Gala Profe-
sjonalistów Immergas. To spektakularne wyda-
rzenie zostało zorganizowane w podziękowaniu 
za zaangażowanie i pracę najaktywniejszym in-
stalatorom w Programie Caius i serwisantom.
Atrakcji nie zabrakło. Już sam hotel, będąc fak-

tycznie w przeszłości fabryką produkującą ma-
teriały, pozytywnie zaskoczył gości.
Całe wydarzenie rozpoczęto konferencją, podczas któ-
rej przedstawiciele firmy Immergas przedstawili naj-
ważniejsze trendy rynkowe, ofertę produktową oraz 
nowości, które pojawią się w bieżącym roku w ofer-
cie. Po konferencji goście mieli czas na wymianę spo-
strzeżeń i swobodną rozmowę z kolegami z branży.
Gala dla ponad 70 osób inspirowana była serialem 
Peaky Blinders, opowiadającym historię rozgry-

wającą się we wczesnych latach XX wieku. Kasz-
kiety, kamizelki, zegarki, opaski z piórami, czar-
ne rękawiczki i cygaretki stanowiły nieodzowny 
element stroju zespołu Immergas. Uroczysta gala 
rozpoczęła się o godzinie 19:00 występem grupy 
tanecznej Atelie, która bawiła gości swoimi wy-
stępami przez cały wieczór. Nie mogło zabraknąć 
przemówienia prezesa zarządu Immergas Polska 
– Macieja Czop, który podziękował gościom za 
przybycie, a w dalszej części wręczył instalatorom 

i serwisantom wyróżnienia za współpracę w 2022. 
Na scenie w klubie dżentelmenów pojawił się jesz-
cze jeden gość. Krzysztof Płonka, finalista pro-
gramu The Voice of Poland, który zachęcił gości 
do wspólnej zabawy i śpiewów. Część oficjalna 
Gali została zwieńczona wspaniałym, energety-
zującym występem tancerzy. 
Organizatorem tych niezwykłych atrakcji była agencja 
Exclusive	Event&Brand,	która	od	wielu	lat	organizuje	
wydarzenia firmowe na długo zapadające w pamięci.

http://www.instalreporter.pl
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takie Było isH W 2019 roku 
– licZBy roBią WrażeNie

w 2019 roku ponad 2500 wystawców, w tym wszy-
scy liderzy z rynku i zagranicy, zaprezentowało na 
targach ISH swoje najnowsze produkty oraz inno-
wacyjne rozwiązania technologiczne wpisujące się 
w trendy na rynku światowym. ISH odgrywa zatem 
przewodnią rolę na całym świecie jako okazja do 
spotkania branży – 66% wystawców i 48% z około 
190 000 odwiedzających pochodziła spoza Niemiec.

segmeNty produktóW isH: 
eNergia i Woda

ISH to wiodące na świecie targi poświęcone od-
powiedzialnemu zarządzaniu wodą i energią  
w budynkach. wyznaczają trendy w nowoczesnym  

wzornictwie łazienek, zrównoważonej technice 
grzewczej i klimatyzacyjnej oraz inteligentnych 
systemach domowych.
ISH odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na 
komfort, wygodę, indywidualizację, dobre samo-
poczucie i estetykę. Zintegrowane rozwiązania są 
w stanie spełnić wszystkie te wymagania i wnieść 
decydujący wkład w efektywne energetycznie  
i przyjazne dla zasobów systemy budowlane.

energia
wysoce ambitne cele w zakresie ochrony klima-
tu na poziomie międzynarodowym i europejskim 
wymagają zdecydowanych działań i wykorzysta-
nia wszelkich innowacyjnych rozwiązań na ryn-
ku ciepłowniczym.
Jako międzynarodowe wydarzenie poświęco-
ne technologiom efektywnościowym i energii  

Znane i cenione na całym świecie targi ISH (HVAC + water) 
zapraszają do Frankfurtu nad Menem w dniach od 13  
do 17 marca 2023 r. Po 4 latach ISH wracają do 
stacjonarnej formy wystawienniczej i zachęcają do 
osobistych kontaktów i rozmów. Cyfrowa edycja 
targów w 2021 roku była cennym doświadczeniem dla 
organizatorów, dlatego podczas tegorocznej edycji 
dostępne będzie również rozszerzenie cyfrowe. Platforma 
cyfrowa będzie otwarta równolegle z imprezą we 
Frankfurcie i będzie dostępna do użytku jeszcze przez 
tydzień, do 24 marca 2023 r.

Targi iSH 2023 już STacjonarnie
Frankfurt zaprasza do odwiedzin
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13-17.03.2023
Frankfurt nad Menem

http://www.instalreporter.pl


odnawialnej na rynku ciepłowniczym, targi ISH po-
kazują, jakie rynkowe rozwiązania opracowywane 
są już przez branżę europejską, na potrzeby Zielo-
nego Ładu. Nacisk zostanie położony na znaczenie 
podwójnej strategii ciepłownictwa, zaawansowa-
nej technologii i zielonego miksu energetycznego 
dla osiągnięcia celów w zakresie ochrony klimatu.
ISH będąc międzynarodową platformą zapewnia 
również różnorodne podejście i rozwiązania dla 
wyzwań	teraźniejszości	i	przyszłości.	Należą	do	
nich: większa elektryfikacja i związana z nią in-
nowacyjna technologia pomp ciepła, gotowość 
H2 technologii kotłów kondensacyjnych oraz ko-
generacja ciepła i energii elektrycznej.
Skupia się na inteligentnych systemach siecio-
wych dla budynków, w których system zarzą-
dzania inteligentnie łączy system fotowoltaiczny  

z pompą ciepła, stacjonarną baterią, innymi od-
biornikami w budynku oraz z e-mobilnością za 
pośrednictwem stacji ładowania wallbox. Do-
tychczasowy konsument staje się prosumen-
tem, a samowystarczalność i decentralizacja do-
staw energii jest coraz bliżej. Łączenie sektorów 
jest więc nie tylko tematem politycznym, ale jest 
faktycznie realizowane przez wystawców na tar-
gach ISH Energy.
ogrzewanie. w halach 11 i 12 wystawcy zapre-
zentują najnowocześniejszą technologię grzew-
czą i systemy grzewcze, począwszy od wydajnego 
wytwarzania ciepła, a skończywszy na cyrkulacji 
i przekazywaniu ciepła. Grupa produktów „Pom-
py” wraz z innymi elementami systemu central-
nego ogrzewania – naczyniami wzbiorczymi, za-
worami odcinającymi, armaturą i urządzeniami 
grzewczymi prezentowana będzie w halach 9.0 
i 9.1 pod hasłem: „Dystrybucja ciepła”.
urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wen-
tylacyjne, klimatyzacja. Obszar obejmujący 
technologię chłodzenia i chłodnictwa, klimaty-
zacji i wentylacji będzie prezentowany w jednym 
miejscu, w hali 8. Tutaj nacisk kładziony jest na 
przyszłościowe rozwiązania zapewniające więk-
szą automatyzację i wygodę z jednoczesnym 
przywiązywaniem szczególnej uwagi do efek-
tywności energetycznej i wykorzystania ener-
gii odnawialnej.
automatyka domowa i budynkowa. Inteli-
gentna technologia usług budynkowych jest klu-
czem do poprawy efektywności energetycznej, 
przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia wygo-
dy i komfortu. Automatyka domowa i budynko-
wa, zarządzanie energią wraz z technologią mo-
nitoringu, sterowania i regulacji oraz aparaturą 
testową pojawią się w halach 10.2 i 10.3. Ozna-
cza to, że znajdują się w samym sercu sekcji ISH 
Energy, ponieważ jest to segment, który łączy 
wszystkie branże techniczne.

wyjAzd z Pełnym serwisem nA tArGi isH

Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce z przy-
jemnością przedstawia ofertę wspólnego wyjazdu na 
targi ISH do Frankfurtu nad Menem. wyjazd realizuje 
w dwóch wariantach – wyjazd autokarem lub przelot 
samolotem i dołączenie do grupy autokarowej. 
w ramach oferty proponuje: podróż liniami lotniczy-
mi	LOT	bądź	przejazd	autokarem,	noclegi	w	3*hotelu	ze	
śniadaniem pod Frankfurtem, transfery hotel-targi-ho-
tel, kartę wstępu, ubezpieczenie na czas podróży i poby-
tu, katalog targowy oraz opiekę doświadczonego pilota.
Na	stronie:	https://poland.messefrankfurt.com/pl/wy-
jazd-z-pelnym-serwisem-na-targi-ish znajduje się szcze-
gółowa informacja dotycząca obu wariantów podróży.
Koszt wyjazdu autokarem 12-16.03.2023 r. – 2 dni poby-
tu na targach oraz 2 noclegi – 1490 zł netto + 23% VAT.
Koszt wyjazdu samolotem 14-15.03.2023 r. – 2 dni poby-
tu na targach oraz 1 nocleg – 2390 zł netto + 23% VAT.
Więcej informacji pod nr 22 49 43 200.
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Opcja automatycznego zdalnego 
sterowania umożliwia połączenie do 
30 urządzeń z jednym termostatem

Optymalny komfort cieplny wnętrz przez 
cały rok

Więcej informacji na temat VIDO S2 można znaleźć na stronie:  

www.purmo.com/pl-pl

Optymalny komfort cieplny wnętrz
przez cały rok

Nowy klimakonwektor VIDO S2 to urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki 

kompaktowym rozmiarom, oferuje wiele opcji instalacji na ścianie i suficie. Utrzymuje 

wysoką wydajność cieplną przy niższych temperaturach wody, nawet poniżej 45 oC. 

Niska zawartość wody, zastosowanie wentylatora osiowego promieniowego 

poprzecznego sterowanego przez inteligentny termostat oznacza szybszą reakcję na 

wahania temperatury w pomieszczeniu przy niemal niesłyszalnej pracy. 

Klimakonwektor  Vido S2 to idealny produkt do współpracy z rewersyjną pompą ciepła, 

która oferuje zarówno funkcje ogrzewania, jak i chłodzenia.

Ogrzewanie i chłodzenie w systemach 
niskotemperaturowych

Nowy VIDO S2
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Woda
Sekcja ISH water to największy na świecie sa-
lon wystawowy nowoczesnych koncepcji ła-
zienek i zrównoważonych rozwiązań sanitar-
nych, prezentujący całą gamę produktów, od 
zaawansowanych technologii po zaawansowa-
ne wzornictwo.
the Bathroom experience. w Bathroom Expe-
rience producenci zaprezentują najnowsze tren-
dy wzornicze oraz nowoczesną, zrównoważoną 
technologię dostosowaną do dzisiejszych po-
trzeb. Jak będzie wyglądać łazienka przyszło-
ści? I jak poradzi sobie z różnorodnymi potrzeba-
mi ludzi, którzy z niego korzystają? Rozwiązania 
wystawców, które będzie można zobaczyć na 
własne oczy w strefie woda, są tak różne, jak 
różnorodne są życzenia klientów. Bathroom 
Experience mieści się w halach 1,3, 4.1, 4.2,  
a także w Festhalle i Forum.
technologia instalacji. Nowoczesne systemy 
instalacyjne, narzędzia i materiały mocujące, 
spełniające najnowsze wymagania w zakresie hi-
gieny wody pitnej i jakości materiałów, uzupeł-
niają	ofertę	sekcji	ISH	Water,	którą	można	znaleźć	 
w pawilonach 4.0, 5.1 , 6.0 i 6.1

Wydarzenia towarzyszące targom: 
konferencje, fora, konkursy…
Eventy	 ISH	koncentrują	się	na	aktualnych	wy-
darzeniach w sektorze i stanowią okazję do 
wymiany informacji, dyskusji i nawiązywania  
kontaktów. 
Uzupełnieniem programu wydarzeń zaplanowa-
nych jest bogata oferta na żądanie. Oprócz kon-
ferencji, sympozjów, for dyskusyjnych targom ISH 
towarzyszą także konkursy, jak chociażby Design 
Plus powered by ISH – jeden z najbardziej reno-
mowanych konkursów w Niemczech. Nagradza-
ne są w nim produkty, które łączą zrównoważo-
ny rozwój, estetykę i funkcjonalność.

NajWażNiejsZe tematy isH eNergy

Nigdy wcześniej nie byliśmy tak świadomi zna-
czenia bezpiecznego zaopatrzenia w energię  
i wodę. Ale przede wszystkim: jakie konsekwencje 
może mieć zbyt duże uzależnienie od poszcze-
gólnych	źródeł	energii	i	dostawców.	Słowa	klu-
cze to samowystarczalność energetyczna, bez-
pieczeństwo dostaw, higiena wody pitnej oraz 
dywersyfikacja	źródeł	energii	w	kierunku	jeszcze	
większego udziału energii odnawialnej. Jak prawie 
żadne inne wydarzenie, ISH podejmuje właśnie 
te tematy i na rok 2023 stawia przede wszystkim 
na rozwiązania umożliwiające osiągnięcie celów 
paryskiego porozumienia w sprawie ochrony kli-
matu, ale także na znaczenie inteligentnego za-
rządzania energią, które łączy ogrzewanie i sekto-
ry mobilności. Nie można zapomnieć o większej 
elektryfikacji i związanym z tym temacie maga-
zynowania energii oraz stale rosnącym znacze-
niu wodoru jako nośnika energii.

NajWażNiejsZe tematy isH Woda

Oprócz aspektów projektowych, 2023 sekcja 
ISH water koncentruje się szczególnie na tema-
cie zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od 
tego, czy chodzi o materialność, produkcję, czy 
trwałe koncepcje projektowania łazienek dla 
wszystkich pokoleń i potrzeb – temat zrówno-
ważonego rozwoju jest najważniejszy. Szcze-
gólnie interesująca jest tutaj zrównoważona 
instalacja i jakość dla cennego zasobu wody,  
a także efektywność energetyczna w zaopatrze-
niu w (ciepłą) wodę.

Przejdź  Więcej o ISH
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Czujniki BELIMO
Komfort w pomieszczeniu
Jakość powietrza

BELIMO Siłowniki S.A.
info@belimo.pl, www.belimo.pl

Sprawdź jakość powietrza w pomieszczeniach
Działanie systemu HVAC jest kluczowym wymogiem dla utrzymania odpowiedniej, jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ).
Technologia czujników Belimo HVAC oferuje dokładność, najwyższą niezawodność, łatwą instalację i bezproblemową 
integrację z głównymi systemami automatyki budynkowej (BAS).

Oferujemy pełną gamę czujników do pomiaru temperatury, wilgotności (wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, 
entalpia i punkt rosy), ciśnienie, CO₂ i lotne związki organiczne (LZO).

Nasze czujniki są również dostępne jako czujniki kombinowane z więcej niż jedną wartością pomiarową.

Więcej informacji

belimo.pl
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
wiadomo, że ubiegły rok nie był łatwy. Na pew-
no nie powiedziałbym, że polskie AFRISO dotknął 
kryzys: wręcz przeciwnie, mimo mnóstwa nowych 
wyzwań i problemów uważam, że poradziliśmy  
sobie bardzo dobrze. To zasługa przede wszyst-
kim naszych pracowników, którzy stanęli na wy-
sokości zadania i pomogli przeprowadzić firmę 
przez trudny rok. Słowa uznania należą się też na-
szym klientom i kontrahentom, którzy ze zrozu-
mieniem podchodzili np. do przejściowych kło-
potów z łańcuchami dostaw.
Jednocześnie cały czas realizujemy konsekwent-
nie jedną z głównych składowych misji naszej fir-
my, czyli wspieranie instalatorów w wykonywa-
niu dobrych instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej. Robimy to między in-
nymi przez nasz kanał z filmami poradnikowymi 
dla instalatorów na YouTube.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
AFRISO szczyci się bardzo szeroką ofertą pro-
duktową, więc nie sposób udzielić na to jedno-
znacznej odpowiedzi. Do podwyżek cen nigdy 
nie podchodzimy liniowo – jeżeli już się pojawią, 
to wynikają z jednostkowych kosztów wytworze-
nia danego produktu.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Na pewno wybuch wojny w Ukrainie. wojna do-

łożyła swoją cegiełkę do wysokiej inflacji, która  
z kolei odbiła się na każdej dziedzinie życia –  
w tym np. na kredytach hipotecznych i wyższych 
cenach materiałów budowlanych, a te dwie rze-
czy bezpośrednio dotykają działalności AFRISO.
Największym wyzwaniem dla nas były zmiany  
w	strukturze	instalowanych	źródeł	ciepła,	musie-
liśmy więc zwinnie zmienić strukturę sprzedaży 
naszych produktów, a co za tym idzie, dostoso-
wać asortyment i moce produkcyjne do zmie-
niających się okoliczności. 

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Dbamy o nasze łańcuchy dostaw i stany magazy-
nowe – nie chcemy dopuścić do sytuacji, żeby ja-
kichś towarów poszukiwanych na rynku zabrakło 
w ofercie AFRISO. Dodatkowo wprowadzamy do 
oferty nowe rozwiązania, również poszukiwane  
i oczekiwane przez rynek – np. zwinnie zareago-
waliśmy na rosnącą gwałtownie popularność 
pomp ciepła i opracowaliśmy urządzenia dedy-
kowane	do	tych	źródeł	ciepła.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok...
w obecnej sytuacji, wobec tylu zmiennych trudno 
jednoznacznie wyrokować. Na pewno będziemy 
musieli zmierzyć się z kryzysem na rynku budow-
lanym, związanym z mniejszą dostępnością kre-
dytów hipotecznych dla inwestorów i rosnącymi 
cenami materiałów budowlanych. Mamy oczy-
wiście nadzieję, że wojna za naszą wschodnią 

granicą w tym roku się skończy, co oprócz stric-
te humanitarnych kwestii wpłynie też na uspo-
kojenie rynków i pomoże nam włączyć się w od-
budowę ukraińskiej infrastruktury.
Niezależnie od tego co się wydarzy, AFRISO ma 
jasno określony scenariusz na nadchodzący rok  
i planujemy się go trzymać, zwinnie dostosowując 
nasze działania do zmieniających się okoliczności. 

michał Kulicki
 
prezes zarządu aFrIsO sp. z O.O.

AFRISOBranża HVac 
naprawdę 
Szczerze  
o roku 2022
Od RedaKcJi

czytając odpowiedzi na zadane pytania pod-
sumowujące poprzedni rok, ma się nieodparte 
wrażenie, że są szczere i odarte ze sloganów 
marketingowych. Może to kwestia pewnego 
już przyzwyczajenia, że osobiście udzielone, 
naturalne wypowiedzi brzmią po prostu praw-
dziwie, a może to trochę też wpływ… trudnych 
czasów. W paśmie sukcesów każde podsumo-
wanie czy wywiad są po prostu pełne pochwał  
i liczb zawsze z tendencją wzrostową. W „cie-
kawych czasach” branża zwiera szyki, aby 
przetrwać i to …wspólnie przetrwać w możli-
wie dobrej kondycji. Na rynku zachodzą pew-
ne nieodwracalne zmiany w ogrzewaniu bu-
dynków (w źródłach ciepła, a w konsekwencji 
także w instalacjach), mamy kryzys w miesz-
kalnictwie i niespodziewanie wysoką inflację.  
W obliczu tych czynników każdy musi wypraco-
wać własną, jak najbardziej rozsądną ścieżkę  
funkcjonowania. 

Wypowiedzi naprawdę ciekawe. 
Warto poświęcić chwilę na ich lekturę.

http://www.instalreporter.pl
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Dla branży instalacyjnej, w tym także dla BDR 
Thermea Poland, początek 2022 roku zapowiadał 
się dość optymistycznie. w sytuacji, gdy hurtow-
nie masowo zamawiały urządzenia grzewcze, my 
zwiększaliśmy nasze stany magazynowe. Jednak 
już drugi kwartał minionego roku przyniósł dia-
metralne zmiany – agresja rosyjska i rozpoczęcie 
działań wojennych na Ukrainie lawinowo uru-
chomiły niekorzystny dla branży ciąg zdarzeń. 

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Rosnące ceny, wzrastająca niepewność doty-
cząca przyszłości dostaw i cen gazu ziemnego 
oraz problemy z łańcuchem dostaw wprowadzi-
ły zamęt i chwilowo zatrzymały rynek inwesty-
cji grzewczych w Polsce. Dodatkowo, niekorzyst-
ną atmosferę podgrzewały jeszcze fake newsy  
dotyczące zakazu stosowania urządzeń gazo-
wych w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych lat –  
a to nie jest prawdą. Efektem było wyhamowanie 
sprzedaży kotłów gazowych. Natomiast na rynku 
pomp ciepła pojawiły się chroniczne niedobory 
u wielu czołowych producentów, ponieważ de-
klarowany popyt przewyższał dostępną podaż. 

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
To prawda, inflacja rosła z miesiąca na miesiąc, co 
w branży skutkowało podniesieniem cen na wie-
le oferowanych urządzeń. Rosnące ceny dostaw  

komponentów i części do produkcji urządzeń,  
a także kosztów transportu, wymusiły podwyżki 
cen produktów końcowych. w rezultacie, w roku 
2022, podwyżki cen miały miejsce dwukrotnie i były 
zróżnicowane w zależności od grupy produktowej.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Analizując aktualne wytyczne płynące z polityki 
krajowej i unijnej dotyczące transformacji ener-
getycznej, a także widząc coraz większy popyt na 
ekologiczne	źródła	ciepła,	jako	BDR	Thermea	Gro-
up zwiększyliśmy produkcję pomp ciepła, stawia-
my także na rozwiązania hybrydowe. Uważamy, że 
nowoczesne systemy grzewcze oparte na kotłach 
kondensacyjnych i pompach ciepła odegrają  
kluczową rolę w transformacji energetycznej.
Jako BDR Thermea Group nie poprzestajemy 
jednak tylko na planach. Już w połowie 2023 
roku otworzymy nowe linie produkcyjne pomp 
ciepła w swoich zakładach produkcyjnych w Ni-
derlandach i we włoszech. Oprócz kotłów ga-
zowych, będą one produkować także pompy 
ciepła. Zwiększymy również moce produkcyjne  
o 50% w swoich istniejących zakładach wytwa-
rzających pompy ciepła we Francji i w Hiszpanii 
oraz wprowadzimy do oferty komercyjne pompy 
ciepła o docelowej mocy ponad 100 kw. 
Planujemy także wzrost produkcji zasobników 
ciepłej wody użytkowej – kluczowego elemen-
tu systemów pomp ciepła – we francuskim Mert-
zwiller oraz w Stambule w Turcji. Naszym celem 
jest zwiększenie rocznej produkcji pomp ciepła 

do 800 000 sztuk do 2026 roku. Obecnie prowa-
dzimy udane testy kotłów – domowych i komer-
cyjnych – zasilanych wodorem. Już w połowie tej 
dekady zamierzamy także uruchomić sprzedaż 
kotłów zasilanych w 100% wodorem do zastoso-
wań komercyjnych.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
2023 rok będzie ważnym czasem dla całej bran-
ży. Przyjdzie nam mierzyć się z wieloma trudno-
ściami, inflacja wydrenuje portfele inwestorów 
i z pewnością zastopuje wiele inwestycji. Trze-
ba jednak patrzeć w przyszłość z optymizmem, 

mimo zbliżającego się wielkimi krokami kryzysu. 
warto też przeznaczyć ten czas na edukowa-
nie potencjalnych klientów o możliwościach  
i realnych oszczędnościach, jakie dają inwestycje  
w nowoczesne systemy grzewcze. Mądra, racjo-
nalna i merytoryczna debata na temat transfor-
macji energetycznej jest teraz bardzo potrzeb-
na. Chciałbym być jej uczestnikiem właśnie 
teraz, gdy stoimy u progu wielu nowych wyzwań.  
w celu przybliżenia naszych urządzeń instalato-
rom, projektantom i użytkownikom przygotowa-
liśmy nową e-platformę szkoleniową oraz nowe 
zasady szkoleń poprzez aplikację internetową. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Grzegorz Szukiel
 

dyrektOr zarządzający, prezes zarządu Bdr thermea pOland

BDR THERmEA
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Rok 2022 na pewno różnił się od lat poprzed-
nich. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z ro-
snącym popytem na pompy ciepła, a z drugiej  
z „turbulentnym”, w skali roku, popytem na inne 
grupy produktowe. Trudno mówić o kryzysie, ale 
na pewno branża mierzyła się z wieloma wyzwa-
niami związanymi z brakiem odpowiedniej do-
stępności produktów, na które było i jest nadal 
duże zapotrzebowanie.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
Ceny urządzeń rosły na przestrzeni roku w całej 
branży. Nie ze względu na inflację, ale z powodu 
wzrostu kosztów surowców i materiałów, energii 
i wielu innych kosztów pośrednich, które w spo-
sób szczególny odczuliśmy po wybuchu wojny  
w Ukrainie. Utrzymanie cen na poziomie z po-
przedniego roku nie było więc możliwe. Suma-
rycznie ten wzrost był podobny do poziomu infla-
cji, która jest pochodną wzrostu cen produktów. 

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Największym wyzwaniem było dostarczenie ta-
kiej ilości produktów, jakiej potrzebował rynek 
w związku z dynamicznym wzrostem popytu  
w wybranych grupach produktowych. Doty-
czyło to większości urządzeń grzewczych, ale 
przede wszystkim pomp ciepła. Nie chodziło tylko  
o konieczność znacznego zwiększenia zdolności  

produkcyjnych fabryk, bo z tym można byłoby 
sobie w wielu przypadkach poradzić, ale o bra-
ki komponentów do produkcji tych urządzeń. 
Dostawy komponentów i podzespołów są pla-
nowane i kontraktowane z dużym wyprzedze-
niem, więc większość poddostawców nie była 
w stanie zwiększyć ich produkcji adekwatnie do 
zapotrzebowania. Nastąpiło zachwianie całego 
łańcucha dostaw: od dostępności surowców, 
poprzez komponenty, problemy transportowe  
i wiele innych czynników, które skumulowały się 
na przestrzeni roku. 

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Przede wszystkim dokładamy wszelkich sta-
rań, aby jak najwięcej urządzeń produkowanych  
w naszych fabrykach było dostarczanych do Pol-
ski. Zwiększyliśmy stany magazynowe, aby po-
prawić płynność dostaw, a tam, gdzie była moż-
liwość zamiany brakującego produktu na inny 
model, czy typ urządzenia – proponowaliśmy to 
naszym partnerom. Staramy się też zapewniać 
odpowiednie wsparcie techniczne współpracu-
jącym z nami firmom serwisowym i instalacyj-
nym, aby za ich pośrednictwem oferować wła-
ściwy dobór i montaż naszych urządzeń klientom 
indywidualnym czy komercyjnym. 
Niestety mimo uruchomienia wielu dodatko-
wych działań nie byliśmy w stanie zrealizować 
w skali roku wszystkich zamówionych produk-
tów. Część dostaw będziemy mogli zrealizować 
dopiero w tym roku, za co chcemy wszystkich 

klientów, którzy wybrali nasze produkty prze-
prosić i jednocześnie podziękować za ich wyro-
zumiałość przy akceptacji dostaw realizowanych 
często	z	dużym	opóźnieniem.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Prognozujemy dalszy wzrost rynku, ale najpraw-
dopodobniej będzie on mniej dynamiczny niż  
w latach ubiegłych. wszystko wskazuje na stabili-
zację zapotrzebowania na pompy ciepła i jedno-
cześnie znaczący wzrost zainteresowania klien-
tów kotłami gazowymi. Przy zakomunikowanych  

zmianach cen prądu i gazu, kotły nadal będą 
bardzo	ekonomicznym	źródłem	ciepła	dla	bu-
dynków indywidualnych. Dalej będzie wzra-
stać zainteresowanie urządzeniami klimatyza-
cyjnymi, nie tylko ze względu na ocieplający się 
klimat, ale także na coraz częstsze wykorzy-
stywanie klimatyzacji również do ogrzewania 
pomieszczeń. Sytuacja w naszej branży powin-
na dalej być stabilna chociażby ze względu na 
dalej utrzymywane programy dofinansowania 
do wymiany starych urządzeń grzewczych, czy 
dopłaty do pomp ciepła montowanych również  
w nowych budynkach.

Krzysztof Ciemięga
 

dyrektOr generalny BOsch termOtechnIka
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
wszelkie raporty z naszej branży wskazują na to, że 
po kilku latach hossy, chwilami bardzo imponują-
cej przyszły lata chudsze. Każdy z nas wie, że taka 
jest kolej rzeczy. Bez względu na dyskusje, co tak 
naprawdę wykreowało obecną sytuację – musia-
ła ona nastąpić. Inni moi znajomi, z innych branż 
już jakiś czas temu wykazywali znaczące spadki 
sprzedaży. To są absolutne fakty. Jestem jednak 
daleki od paniki i straszenia Czytelników. Po pro-
stu nadeszły nieco bardziej wymagające czasy.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
Ponieważ jesteśmy grupą zakupową, ceny kształ-
tują u nas głównie producenci z nami współpracu-
jący. Zdarzały się miesiące, że nasz dział zakupów 
spędzał o wiele więcej czasu niż w latach poprzed-
nich, komunikując o podwyżkach i wprowadzając 
nowe cenniki. Kilkukrotnie zmiany cen towarów  
w ciągu roku zdarzały się w zasadzie u wszystkich 
z naszych niemal 300 dostawców. Do pewnego 
momentu przyczyną tych wzrostów były głównie 
ceny surowców potrzebnych do produkcji. w tym 
momencie to bardziej kwestia kosztów produkcji 
związanych z energią i transportem. 

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Miniony rok był dla nas bardzo dobry chociaż-
by ze względu na to, że mogliśmy się wreszcie  
spotkać ze swoimi klientami na targach Instalacje 

w Poznaniu. Targi to zawsze bardzo ważny czas, 
zwłaszcza że Klub Instalatora to nasz flagowy pro-
jekt, który współtworzymy od lat z Międzynarodo-
wymi Targami Poznańskimi. Po raz kolejny, przepro-
wadziliśmy szkolenia handlowe dla handlowców  
i menadżerów z hurtowni partnerskich w ramach 
Akademii Efektywnej Sprzedaży. 2022 rok mijał nam 
także pod znakiem 20-lecia Grupy SBS. Był to tak-
że kolejny moment, aby się spotkać, porozmawiać, 
wspominać, ale także snuć plany na przyszłość.
Był to także bardzo intensywny czas, jeśli chodzi 
o rozwój handlowy. wprowadziliśmy bardzo dużo 
nowych produktów na wyłączność, jak i w mar- 
kach domowych Grupy SBS, w tym dwufunk-
cyjny kocioł Vaillant na wyłączność, nowe sta-
cje zmiękczające wodę, separatory zanieczysz-
czeń, nową automatykę do ogrzewania, osprzęt 
do kotłowni i pomp ciepła – a co najistotniejsze 
w obecnych czasach – dwa typoszeregi pomp 
ciepła. Jeden na wyłączność, a drugi – pod mar-
ką KELLER z ekologicznym czynnikiem R290  
o niskim współczynniku GwP. Przeprowadzone 
zostały liczne szkolenia z zakresu znajomości 
technicznej pomp ciepła, jak również serwiso-
wania. Nawiązaliśmy nowe kontakty biznesowe 
z dziesięcioma nowymi markami producenckimi.
Co do problemów, nie odnotowaliśmy żadnych, 
bo działamy w imię zasady, że nie ma takiego po-
jęcia. Są natomiast wyzwania. Tymi z pewnością 
były: intensyfikacja działań w zakresie promo-
cji pomp ciepła, buforów oraz zasobników oraz 
pozyskiwanie nowych kontrahentów w tej gru-
pie produktowej ze względu na braki towarowe. 

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Pytanie, o jakich zagrożeniach mowa. Co do za-
sady, działamy jak zawsze, myśląc kilka kroków 
do przodu i reagując na bieżące wymagania oraz 
zapotrzebowania rynku. Tak jak wspominałem – 
mamy po prostu nieco bardziej wymagający czas 
pod innym kątem, niż kilka kwartałów wstecz. 

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Ostatnio słyszałem o ćwiczeniu w specsłużbach, 
które polega na tym, że żołnierzy w pełnym rynsz-
tunku wrzuca się do głębokiego basenu z wodą. 
Jakakolwiek próba utrzymania się na powierzchni  

nie ma w tym ćwiczeniu sensu. Adept musi na-
brać tyle powietrza, ile może, a następnie zgod-
nie z prawami fizyki – opada na dno, odbija się 
od niego, wynurza się i ma znów czas na pozy-
skanie tlenu. Moja rada zatem – nie róbmy wiel-
kiego halo, z tego co się obecnie dzieje. Zaku-
mulujmy wszystkie siły na tym, żeby spokojnie 
i bezpiecznie przetrwać ten czas bez rozpaczli-
wego machania rękoma. 2023 to ten rok, kiedy 
już powoli się zanurzamy, ale nadal żyjemy, na-
dal funkcjonujemy, tylko musimy nieco zmienić 
narzędzia i sposób myślenia.
Trzymam kciuki za wszystkich w naszej branży. 
w historii już kilka zanurzeń wykonaliśmy i wiem, 
że wyjdziemy z tego kolejnego jeszcze silniejsi. 

Grzegorz Zuchmański
 

zastępca dyrektOra sBs sp. z O.O.
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Jak mówi stare przysłowie, a właściwie ostrze-
żenie: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Fak-
tycznie, czasy są niezwykłe, ciekawe, a nawet 
przełomowe. Patrząc wstecz z perspektywy 
ostatnich 12 miesięcy, mogę powiedzieć, iż po-
mimo pandemii, wojny za granicą oraz dużej 
inflacji kondycja grupy Iglotech ma się bardzo 
dobrze. Odnotowaliśmy bardzo duże wzrosty 
sprzedaży, zarówno w wartości, jak i wolume-
nie. Oczywiście we wzroście wartości sprze-
daży miała również swój udział inflacja, która  
w ujęciu rocznym wyniosła w naszym kraju kil-
kanaście procent.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
wzrosty cen w zależności od grup asortymentu 
wyniosły znacznie więcej niż inflacja, od blisko 
dwudziestu do niespełna pięćdziesięciu procent. 
Duży udział miały w tym wysokie ceny surowców, 
transportu i kosztów wytworzenia.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Największe wyzwania w grupie Iglotech, jak i za-
pewne całej branży, w pierwszych trzech kwar-
tałach związane były z przerwanymi łańcucha-
mi dostaw, zmniejszoną podażą i stosunkowo 
wysokim popytem. w końcówce roku można 
było zaobserwować niepokojące sygnały, po-
nieważ dwaj główni aktorzy rynku, podaż i popyt  

zamieniły się rolami – podaż znacząco się zwięk-
szyła,	a	popyt	spadł.	Oby	nie	była	to	zapowiedź	
tytułowych ciekawych czasów.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Chcąc utrzymywać pozycję lidera w zaopatrze-
niu rynku HVAC&R oraz zabezpieczać się przed 
ewentualnym schłodzeniem gospodarki, musi-
my rozwijać i dywersyfikować kanały sprzeda-
ży. w kanale tradycyjnym, oprócz istniejących 
13 punktów zaopatrzenia, uruchomiliśmy nowy 
14 oddział w Szczecinie. Jak pozostałe oddziały, 
tak i ten wyposażony jest w duży magazyn za-
pewniający szybką obsługę klienta poprzez do-
stawę asortymentu montażowego oraz urzą-
dzeń dostępnych od ręki. w kanale e-commerce 
w nowym roku chcemy zadebiutować nową plat-
formą B2B dla obsługi klienta. Ten kanał ma za-
chęcić do współpracy klientów spoza zasięgu 
obsługi naszych oddziałów, jak i tych, którzy tę 
formę obsługi preferują. 

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Podsumowując, rok 2022 był ciekawym czasem  
i doświadczeniem dla firmy. Rok 2023 jest sym-
boliczny dla firmy Iglotech, ponieważ będziemy 
obchodzić 30-lecie swojej działalności – historii 
pisanej przez właścicieli, a rozwiniętej przez na-
szą zaangażowaną załogę, ludzi pracujących za-
równo kilkadziesiąt lat, jak i tych dopiero kilka 
miesięcy. Może to być również rok pełen wyzwań  

i zagrożeń dla branży związany z wyhamowaniem 
gospodarki w pewnych obszarach. Jednakże od 
30 lat pracujemy wg motto: „Aby osiągnąć sukces 
nie musisz robić niezwykłych rzeczy. Po prostu 
rób zwykłe rzeczy niezwykle dobrze”. To pozwa-
la traktować kolejne lata jako szansę na rozwój.

Jarosław Józefowicz
 

dyrektOr handlOwy IglOtech sp. z O.O.

IGLOTECH 
2 miliArdy nA innowAcyjność  
w ocHronie środowiskA w Polsce

Rusza program priorytetowy NFOŚiGw pn. In-
nowacje dla Środowiska – w ramach którego 
dostępne będą 2 miliardy złotych na dofinanso-
wanie przedsięwzięć w postaci preferencyjnych 
pożyczek z możliwością uzyskania premii inno-
wacyjnych. Nowy program wspierać będzie pol-
skie innowacje ekologiczne.
Celem programu będzie wsparcie innowacyj-
nych rozwiązań w ochronie środowiska tj. wyko-
rzystanie (wdrożenie) innowacyjnych technologii 
lub rozwiązań, które przyczynią się do realiza-
cji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
neutralności klimatycznej, zielonej transforma-
cji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Roz-
wiązania powinny być równocześnie spójne z za-
sadą DNSH (ang. Do No Significant Harm), która 
odnosi się do 6 celów środowiskowych: łago-
dzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klima-
tu, zrównoważonego wykorzystywania i ochro-
ny zasobów wodnych i morskich, gospodarki  
o obiegu zamkniętym (w tym zapobieganiu po-
wstawaniu odpadów i recyklingu), zapobiegania 
i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i zie-
mi oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności 
i ekosystemów.
Z dofinansowania będą mogli skorzystać przed-
siębiorcy, a wsparcie będzie oferowane na 
przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze in-
nowacyjnym realizowane w istniejącym lub no-
wopowstałym przedsiębiorstwie polegające na 
zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez bu-
dowę linii technologicznej lub fabryki do produk-
cji innowacyjnych produktów albo na wdrożeniu 
nowej ewentualnie znacząco udoskonalonej tech-
nologii lub rozwiązania we własnej działalności.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij 
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Odpowiem przewrotnie – kondycja w kryzysie. 
Początek roku zapowiadał się bardzo optymi-
stycznie. Byliśmy pewni, że wyznaczone pla-
ny sprzedażowe zrealizujemy bez problemu.  
Sytuacja geopolityczna i jej skutki zmieniły bar-
dzo podejście inwestorów. Galopujące ceny za 
prąd i gaz, wysoka inflacja, brak komponentów  
i niepewność na chwilę wstrzymały dobrze zapo-
wiadającą się sprzedaż. Tych strat nie udało się  
odrobić w ciągu roku. Jest jednak wielki plus 
braku surowców i podwyżek cen energii. Znacz-
nie wzrosło zainteresowanie pompami ciepła  
i hybrydowymi urządzeniami. Zarówno inwesto-
rzy, jak i instalatorzy zaczęli dostrzegać potencjał 
tego ogrzewania i to mocno widać w całościowej 
sprzedaży w 2022 roku.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Z rynkiem grzewczym w tym roku bywało, jak z po- 
godą. Niby znamy prognozę, ale może nas dopaść 
niespodziewana ulewa. Podwyżki były niestety 
nieuniknione. wzrost cen u dostawców wymuszał 
na nas podniesienie cen produktów. Na przestrze-
ni roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie kilku-
nastu procent. Ale są również grupy produktowe,  
w których podwyżki nie były większe niż w poprzed-
nich latach. Należą do nich np. kotły kondensacyj-
ne. Mimo tej niepewności i nieprzewidywalności 
nie poddajemy się i staramy się zapewnić naszym 
klientom i pracownikom poczucie bezpieczeństwa.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Największym wyzwaniem było poradzenie sobie 
z trudnościami w zaopatrzeniu. To przełożyło się 
na sprzedaż. Nie da się ukryć, że często inwesto-
rzy wybierali produkty dostępne, licząc się z ich 
niższą jakością. Tak to już jest, że rynek nie lubi 
próżni, a klient musi dostać to, czego oczekuje.
Kolejnym wyzwaniem, również aktualnym i w tym 
roku, jest transformacja, która rozpoczęła się na 
rynku grzewczym. Zmiana w sposobie myślenia 
inwestorów i ogromny wzrost zainteresowania 
pompami ciepła wprowadza inne zasady działa-
nia. Na szczęście czasy pandemii nauczyły nas ela-
stycznie reagować na nowe problemy i przekształ-
cać je w wyzwania. Tak jest i tym razem. Na nas 
jako producentach spoczywa obowiązek eduka-
cji i szerzenia wiedzy.
Nowe technologie, jak pompy ciepła czy hybry-
dy, są nie tylko przyjazne dla naszego portfela, 
ale również dla środowiska, a to coraz bardziej 
wpływa na ich wybór.
Nasza polityka handlowa, spójna z celami bizne-
sowymi strategia marketingowa i dbałość o ja-
koś obsługi klienta pozwoliła pokonać stawiane 
przed nami wyzwania.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Przede wszystkim stawiamy na elastyczność. Szyb-
ka zmiana, szybkie decyzje, szybkie działanie.  
w Immergas nie boimy się wyzwań, ponieważ wpi-
sane są w biznes. Najważniejsze jest, żeby pokonać  

trudności i wyjść z nich zwycięsko. Sygnały z rynku,  
jakie do nas docierają, dobitnie świadczą o tym, 
że nadszedł czas zmiany i do tej zmiany zarówno 
my, jak i branża musimy się przygotować.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Czeka nas kolejny niepewny rok. wybory parla-
mentarne, inflacja, której poziom jest trudny do 

przewidzenia, wojna w najbliższym sąsiedztwie, 
to wszystko sprawia, że jakiekolwiek prognozo-
wanie jest dość trudne. 
Najważniejsze to robić swoje, bo jak mówi jed-
no mądre przysłowie: „Ludzie, którzy osiąga-
ją sukces nie robią niczego nadzwyczajnego.  
Robią sprawdzone rzeczy, ale odpowiednio czę-
sto i na odpowiednim poziomie”. I tak właśnie 
jest w Immergas. 

Paweł Konieczny
 

menedżer sprzedaży Immergas pOlska sp. z O.O.

ImmERGAS 
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Powiedziałbym, że niezła kondycja w kryzysie… 
Nie mam jednak na myśli kryzysu, który kojarzyć 
się może ze słabym popytem na nasze produkty. 
wręcz przeciwnie, w praktycznie wszystkich gru-
pach asortymentowych mieliśmy do czynienia  
z wręcz boomem. Dość powiedzieć, że wzrost ryn-
ku pomp ciepła w Polsce, czyli naszego podsta-
wowego asortymentu, oceniany jest za 2022 rok 
na ponad 100%! Również w przypadku pozosta-
łych naszych wyrobów takich, jak zasobniki cie-
płej wody czy zbiorniki buforowe wzrost rynku 
był kilkudziesięcioprocentowy. Do tego duże za-
potrzebowanie z siostrzanych spółek należących 
do NIBE z Europy i mamy „klęskę urodzaju”. Nie-
stety ze względu na ograniczone moce produk-
cyjne, a przede wszystkich problemy z dostępno-
ścią kluczowych komponentów i podzespołów, 

nie byliśmy w stanie sprostać tak dużemu popy-
towi. Podobnie jak niemal wszyscy czołowi gra-
cze obecni na tym rynku. Najważniejsze jednak, 
że udało się naszej firmie zakończyć rok z dwu-
cyfrowym wzrostem sprzedaży, dobrą rentow-
nością i utrzymaniem istniejącej sieci sprzedaży. 

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
Rzeczywiście inflacja na poziomie ok. 17% jest 
odczuwalna dla nas wszystkich, również w fir-
mie. Natomiast komponenty, które mają wpływ 
na nasze koszty, a tym samym ceny, mocno róż-
nią się od koszyka inflacyjnego używanego przez 
GUS. w naszym wypadku decyduje w dużej mie-
rze cena stali, która w szczytowym momencie 
2022 roku kosztowała ponad dwukrotnie więcej 
niż w roku poprzednim. Średniorocznie było to 
kilkadziesiąt procent i przełożyło się na ponad 
20-procentowy wzrost cen. w niektórych pro-
duktach, jak zbiorniki buforowe, gdzie udział sta-
li to ponad 50% kosztów materiału, ten wzrost 
był nawet wyższy. Natomiast większego wzrostu 
kosztów z powodu wysokiej inflacji spodziewa-
my się niestety w roku 2023. A będzie to wynika-
ło przede wszystkim ze wzrostu cen energii oraz 
kosztów pracy związanych z wynagrodzeniami.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Zdecydowanie problemy z dostępnością towa-
rów i komponentów do produkcji. Specyfika na-
szej firmy polega na tym, że połowę sprzeda-
ży stanowią pompy ciepła NIBE produkowane  
w Szwecji, których jesteśmy importerem i dys-
trybutorem. Tym samym w pełni jesteśmy zależ-
ni od dostępności tego towaru od spółki-matki. 
Druga połowa to nasza własna produkcja zloka-
lizowana w 2 zakładach produkcyjnych w Bia-
łymstoku. w jednym produkowane są zasob-
niki do wody, zbiorniki buforowe i elektryczne 
podgrzewacze wody, a w drugiej, nowo otwartej  
w 2020 roku, centrale wewnętrzne do powietrz-
nych pomp ciepła i kotły peletowe. Niestety nie-
zależnie od tego, czy mówimy o pompach NIBE, 
czy wyrobach własnej produkcji, problemy z do-
stępnością były tak samo odczuwalne. To poka-
zuje, że problem przerwanych łańcuchów dostaw 
surowców i komponentów, stał się globalnym,  
a jego przyczyny były związane z wybuchem epi-
demii COVID-19. Kiedy na początku 2022 roku wy-
dawało się, że sytuację da się opanować, wybu-
chła wojna w Ukrainie, która wręcz spotęgowała 
problemy na rynku surowców, wywołała kryzys 
energetyczny i przyczyniła się do przyśpieszenia 
procesu odejścia od paliw kopalnych takich, jak 
węgiel i gaz w Europie. Ten ostatni czynnik po-
winien nas oczywiście cieszyć, ale niestety jako 
producenci nie byliśmy w pełni przygotowani na 
taki skokowy wzrost. 

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Najważniejsze dla nas jest zachowanie ciągłości 
produkcji. Duży nacisk położyliśmy na dywersyfi-
kację dostaw, aby nie polegać tylko na jednym do-
stawcy danego komponentu. Oczywiście w sytu-
acji, kiedy globalnie wszystkiego brakuje, trudno  

wejść do dostawcy jako nowy klient, ponieważ więk-
szość firm chce przede wszystkim zadbać o obec-
nych klientów. w pełni to rozumiem, bo też tak do 
tego podchodzimy. Przydaje się jednak koordy-
nacja działań zakupowych w ramach Grupy NIBE  
i dzięki temu udaje nam się znajdować alterna-
tywne	źródła	dostaw.	Braki	komponentowe	szcze-
gólnie odczuwalne są przy montażu central we-
wnętrznych do powietrznych pomp ciepła, które 
sprzedajemy w Polsce z pompami NIBE, ale też 
eksportujemy do innych spółek koncernu. Stały się 
one dla nas w ciągu ostatnich kilku lat bardzo istot-
ną częścią biznesu, o rocznych przychodach prze-
kraczających 100 mln PLN. w roku 2023 planujemy 
podwoić ich produkcję dzięki oddaniu do użyt-
kowania wybudowanej jeszcze w ubiegłym roku 
nowej hali produkcyjnej o powierzchni 10 000 m2. 
Oprócz dodatkowych linii montażowych znajdzie 
się w niej emaliernia oraz linie spawalnicze, służą-
ce przede wszystkim produkcji zasobników ciepłej 
wody do central wewnętrznych do pomp ciepła. 

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Na pewno czeka nas spowolnienie gospodarcze, 
w tym w budownictwie. wszyscy widzimy co dzie-
je się na rynku deweloperskim. wysoka inflacja, 
drogie i trudno dostępne kredyty mocno ogra-
niczają popyt na nowe domy i mieszkania. Jed-
nak z punku widzenia naszej części branży grzew-
czej, czyli przede wszystkim pomp ciepła, wierzę 
w dalszy wzrost rynku, wywołany głównie ter-
momodernizacją w istniejących domach. Nale-
ży pamiętać, że wciąż mamy w Polsce kilka milio-
nów kotłów stałopalnych, które trzeba wymienić 
na OZE i przy kontynuacji programów wsparcia 
takich, jak Ulga Termomodernizacyjna i Czyste  
Powietrze myślę, że jest na to spora szansa. Życzę 
tego nam wszystkim na teraz oraz naszym dzie-
ciom na przyszłość. Szczęśliwego Nowego Roku! 

Piotr Kubera
 
człOnek zarządu, dyrektOr handlOwy 
nIBe-BIawar sp. z O.O.

NIBE-BIAWAR
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia 
Pan rok 2022 z perspektywy swojego stowa-
rzyszenia?
OSFIS początek 2022 roku zaczął z przytupem, 
gdyż już w marcu świętowaliśmy kolejny już Pol-
ski Dzień Hydraulika (PDH). Przy okazji tego wy-
darzenia odbyło się spotkanie firm instalacyjnych 
oraz producentów wspierających OSFIS. w kwiet-
niu OSFIS był jednym ze współorganizatorów tar-
gów Instalacje 2022. Stworzyliśmy strefę praktycz-
ną władcy Żywiołów. Była to przestrzeń zarówno 
wystawiennicza, jak i networkingowa. Pierwsze 
półrocze minionego roku można zatem powie-
dzieć, że było dynamiczne i napawające nadzieją, 
że po wcześniejszych 2 latach obarczonych pan-
demią wszystko powoli wraca do normy. Trwa-
jąca za naszą granicą wojna w Ukrainie, owszem 
wzbudzała niepewność i lęk, jednak jednocześnie 
panowało ogólne przeświadczenie (nadzieja), że 
to wojna krótkotrwała i skończy się bardzo szyb-
ko. Mało kto przypuszczał, czy też dopuszczał my-
śli, że sytuacja skomplikuje się na tyle, że będzie 
miała wpływ na gospodarkę państw i pogłębianie 
się problemów. Instalatorzy coraz częściej sygna-
lizowali, że odczuwają skoki cen różnych materia-
łów oraz braki, jeśli chodzi o dostawy szczególnie 
pomp ciepła oraz zbiorników buforowych. 

 Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży? Jakie działania pod-
jęliście i podejmujecie, by zaradzić zagrożeniom?
Druga połowa roku stanęła pod znakiem rosnących 
cen oraz oficjalnie potwierdzonej i rosnącej inflacji.  

Podwyżki stóp procentowych spowodowały, iż re-
alnie coraz mniej osób decydowało się rozpocząć 
remont lub inwestycję. To zaś przełożyło się na od-
chudzenie portfela zleceń przeciętnej firmy insta-
lacyjnej. Sprzyjającą okolicznością dla branży jest 
fakt dotowania przedsięwzięć termomodernizacyj-
nych, co w pewien sposób napędza naszą branżę. 
Odchodząc od tematów gospodarczych, to w 2022 
nastąpiła zauważalna zmiana wewnątrz branży 
w obszarze postrzegania szkolnictwa branżowe-
go. Coraz więcej firm, zarówno producenci, dys-
trybucja, jak i sami instalatorzy zwracają uwagę 
na braki w napływie młodych kadr do branży i ko-
nieczność zadbania o to, by więcej młodych ludzi 
wybierało nasz zawód. Jako organizacja zajmu-
jąca się tym zagadnieniem odczuliśmy to zainte-
resowanie poprzez wzrost liczby wspierających 
nas firm producenckich oraz wstępujących do 
OSFIS firm wykonawczych. w sierpniu 2022 roku 
zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki do wzięcia udziału w konkursie na 
utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności. 
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. 
wspomniane Centrum przy pomyślnym werdyk-
cie komisji będzie zlokalizowane w Bydgoszczy  
i zostanie utworzone w partnerstwie strategicznym 
pomiędzy OSFIS, Miastem Bydgoszcz, Politechniką  

Bydgoską, SPIUG, ZHI oraz MTP. Będzie to bez 
wątpienia przełomowy projekt w obszarze zaan-
gażowania branży w system edukacji zawodowej. 

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Nadchodzący 2023 rok to zapewne rok wyzwań 
dla firm wykonawczych, które chcą przejść suchą 
stopą przez malujący się na horyzoncie kryzys. 
Firmy muszą podjąć działania reorganizacyjne. 
wiele młodych firm nie doświadczyło bowiem do 
tej pory czasów, w których musiałaby martwić 
się o zlecenia. Przypomnijmy, że okres hossy ryn-
kowej trwał ponad 12 lat, zatem duża grupa firm 
(szczególnie młodych) nie funkcjonowała nigdy  
w warunkach kryzysowych. Poprzednie lata za-
chęcały do inwestowania, zwiększania zatrud-
nienia, korzystania z instrumentów finansowych, 
takich jak leasingi czy kredyty. w sytuacji dra-
stycznego zmniejszenia obrotów może docho-
dzić do pogorszenia się warunków funkcjonowa-
nia, a w konsekwencji do bankructw firm, które 
nie będą na to przygotowane. Jednocześnie ten 
sam kryzys będzie okazją dla firm zwinnych, do-
brze zrządzanych i scyfryzowanych, które zwięk-
szając swoją atrakcyjność, będą wygrywać zle-
cenia przy coraz większej konkurencji rynkowej. 

Paweł Kaczmarek 
 

prezes stOwarzyszenIa FIrm Instalacyjnych I serwIsOwych OsFIs 

OSFIS 
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Rzutem na taśmę wykonaliśmy zaplanowany na 
2022 rok budżet prawie w punkt, z małym plu-
sem, co – przy minimalistycznym podejściu do 
biznesu – oznaczałoby właściwie sukces. Jednak 
analiza trendów w ostatnich 12 miesiącach mąci 
niestety dobre nastroje. Po dynamicznym starcie  

w 1. połowie roku z przyrostami rzędu 40-50%  
i rozbudzeniu oczekiwań, 2. połowa okazała się 
dla nas i dla branży mocno rozczarowująca, nawet  
z krótkookresowymi spadkami rok do roku w uję-
ciu nominalnym. wobec faktu znaczących pod-
wyżek cen materiałów takie wyniki negatywnie 
ważą na ocenie roku ubiegłego i są – delikatnie 
mówiąc – słabym prognostykiem na rok 2023 i na-
stępne. Delikatne odwrócenie trendu pod koniec 
roku nie daje podstaw do zmiany nastawienia.
 
Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
Nie więcej i nie mniej, niż ceny u innych dostaw-
ców. Pamiętajmy przy tym, że o ile surowcowy 
i logistyczny składnik inflacji właściwie już wy-
gasa, to spokoju nie dają producentom koszty 
energii. Miejmy nadzieję, że i ten impuls ulegnie 
w niedługim czasie uspokojeniu i długookreso-
wa stabilizacja ceny produktu przestanie być 
głównym problemem w realizacji kontraktów bu-
dowlanych. wystarczająco dużo kłopotów mamy  
z gasnącym popytem.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Nasza	 firma	macierzysta,	Oventrop	Niemcy,	
przechodzi jedno z największych przeobrażeń  

organizacyjnych w swojej historii. Kończą się 
procesy sukcesyjne, dokonano zmian perso-
nalnych w zarządzie firmy-matki, a w strukturze  
i w logistyce firmy dociera się nowy jej element, 
czyli zakład produkcyjny w Szydłowcu. Firma 
kończy jednocześnie dwuletni proces wdro-
żenia nowego, kompleksowego systemu ERP.  
Te okoliczności, w zestawieniu z niekorzystny-
mi, zewnętrznymi warunkami funkcjonowania, 
dostarczyły nam całkiem rzetelną dawkę emo-
cji. Tym większa oczywiście satysfakcja z rezul-
tatu końcowego.
 
Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Koncern	Oventrop	na	bieżąco	harmonizuje	ofer-
tę i procesy do zmieniających się wymagań ryn-
ku. warto przy tym podkreślić stabilizującą rolę 
firmy-matki,	czyli	Oventrop	Niemcy.	Sprzedaż	
na tzw. rynku wewnętrznym (de facto oznacza 
to połączone rynki Niemiec, Austrii, Szwajca-
rii i Lichtensteinu) znacząco wzrosła, co pozwa-
la koncernowi spokojnie reagować na turbulen-
cje w eksporcie, wywołane wojną w Ukrainie  
i masywnym uderzeniem inflacji w całej Euro-
pie. Popyt na rynku niemieckim jest stabilny  
i wydaje się, że pozostanie takim w przewidywal-
nej przyszłości. Podstawowym problemem jest 
deficyt siły roboczej, zarówno u producentów  
w branży, jak i na niemieckich budowach. Deficyt 
ten zasysa niestety instalatorów z naszego ryn-
ku i będzie raczej trwale już utrudniać odbudo-
wę koniunktury budowlanej w Polsce. Narzekania 
na brak ludzi do pracy to stały element rozmów  
w naszej branży. 

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Trudno być optymistą, czytając najnowsze odczy-
ty gusowskie. Akcja kredytowa zeszła w krótkim  

czasie na dramatycznie niski poziom, statystyki 
nowych pozwoleń na budowę i rozpoczęcia bu-
dów dołują, gołym okiem widać mnóstwo bu-
dów wstrzymanych. Teoretycznie powinno to 
skutkować uwolnieniem potencjału wykonaw-
czego i przeniesieniem go do segmentu remon-
towego, ale póki co efektu tego jeszcze nie ma. 
Nasz potencjalnie najlepszy klient, czyli spół-
dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, pozostaje 
chwilowo sparaliżowany dramatycznym wzro-
stem cen energii w każdej postaci. Obawiamy się,  
że będzie to miało niestety dewastujący wpływ 
na ich decyzje o wydatkach remontowych. 
Budżetowaliśmy się na lekki wzrost w roku 2023, 
mając za podstawę całkiem sporą ilość negocja-
cji, które prowadzimy na rynku remontów i wy-
mian. Ten obszar jest dość słabo spenetrowany 
statystycznie, musimy więc bazować na naszej 
o nim wiedzy. Tu dygresja: baza parametrów do 
budżetowania (planowania finansowego) jest  
w Polsce wyjątkowo uboga. Menedżerowie ukła-
dający plan finansowy na rok 2023 poruszają się 
raczej w strefie metafizyki niż realnych danych. 
Brakuje precyzyjnego, sektorowego ujęcia tren-
dów i danych statystycznych do prognozowania. 
To nie tylko wina GUS-u i przestarzałych algoryt-
mów statystycznych. Sama branża nie dopraco-
wała się mechanizmów, które dla wspólnego po-
czucia bezpieczeństwa ułatwiałyby planowanie 
finansowe. Sytuacja ta skutkuje niestety parano-
idalną niekiedy reakcją wspólników i zarządów 
na krótkookresowe trendy i np. wyprzedzający-
mi zwolnieniami pracowników w ramach reduk-
cji kosztów. Moim zdaniem za wcześnie, tym bar-
dziej, że odbudowa zespołów sprzedażowych 
może się okazać niemożliwa. Z drugiej strony – 
nie brakuje też menedżerów, których zachowa-
nia nie da się określić inaczej, niż brawurą finan-
sową. Ta zaś oznacza często balansowanie firmy 
na granicy bezpieczeństwa. 

OVENTROP

Kazimierz mróz 
 
dyrektOr generalny OventrOp sp. z O.O.
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej organizacji?
Z perspektywy początku 2023 można już śmia-
ło stwierdzić, że 2022 r. był rokiem pomp ciepła. 
Plan REPowerEU Komisji Europejskiej z maja 2022, 
który	powstał	jako	odpowiedź	na	agresję	Rosji	
na Ukrainę, zapowiedział znaczne przyśpiesze-
nie odejścia od paliw kopalnych w ogrzewaniu 
budynków, czyli perspektywę końca sprzedaży 
w UE samodzielnych kotłów na paliwa kopalne 
(gaz,	olej,	węgiel)	najpóźniej	w	2029	r.,	wprowa-
dzenie zakazu dofinansowania urządzeń korzy-
stających z paliw kopalnych i zakazu montażu 
samodzielnych kotłów na paliwa kopalne w no-
wych budynkach przed 2027 r. oraz zakaz dofi-
nansowania kotłów na paliwa kopalne od 2025 r. 
wg najnowszych zapowiedzi przedstawicieli Ko-
misji Europejskiej z końca listopada 2022 r. bę-
dzie to dalej konsekwentnie realizowane wraz  
z wdrażaniem najważniejszych dyrektyw (EPBD, 
RED, EED) oraz planowanych zmian w ekoprojek-
cie dot. urządzeń grzewczych w 1 kwartale 2023 r.  
To, co jest niezwykłe i widoczne z perspektywy 
Europy, to fakt, że w 2022 wszystkie kluczowe  

firmy produkujące urządzenia grzewcze, podjęły 
decyzje o budowie dużych fabryk pomp ciepła 
w Europie. wg zebranych jeszcze w 2022 r. de-
klaracji producentów urządzeń grzewczych już 
w 2025 roku będzie się produkować w Europie 
więcej pomp ciepła niż kotłów gazowych. Dyna-
mika wzrostu rynku pomp ciepła w 2022 r. w Pol-
sce i całej Europie przerosła oczekiwania, jednak 
część europejskich producentów nie chce w tym 
momencie deklarować, jakie ma plany produk-
cyjne w zakresie produkcji pomp ciepła. warto 
wspomnieć o dwóch dużych inwestycjach w fa-
bryki pomp ciepła w Polsce, które w 2025 po-
zwolą na produkcję co najmniej 650 tys. pomp 
ciepła rocznie. Chodzi tu o takie firmy, jak Daikin 
i Viessmann.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny? 
w naszej ocenie wzrost cen pomp ciepła w Pol-
sce był zbliżony do poziomu inflacji. Cieszy nas 
fakt, że program Czyste Powietrze w wersji z 2023 
zwiększył koszty kwalifikowane w zakresie róż-
nych technologii grzewczych, w tym pomp ciepła.

Jakie były największe wyzwania i problemy w mi-
nionym roku w branży i w Państwa organizacji?
Największym wyzwaniem jest jakość wykony-
wanych instalacji z pompami ciepła. Jak twierdzi 
EHPA Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła 
– rok 2023 w całej Unii Europejskiej będzie stał 
pod znakiem szkoleń branży w zakresie montażu 
pomp ciepła. wspólnie z producentami pomp cie-
pła zamierzamy realizować szereg działań wspie-
rających szkolenie instalatorów, projektantów 
czy szkoły zawodowe. Myślę, że więcej informa-
cji na ten temat podamy już niedługo.
Drugą kwestią jest transparentność danych tech-
nicznych pomp ciepła. widzimy coraz więcej proble-
mów z tym związanych. Działania kontroli produktów 
(w tym pomp ciepła) zawarte w rozporządzeniach 
ekoprojektu zawiodły kompletnie w Polsce. Nie ma 
wyrywkowej kontroli urządzeń, realizowanej przez 
UOKIK pod kątem deklaracji danych zawartych  
w etykietach energetycznych i kartach produktów.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Z jednej strony chcemy ujednolicić przekaz da-
nych o pompach ciepła korzystając z systemu 
kart produktu i etykiet energetycznych. Dodat-
kowo chcemy jako PORT PC wypromować w Pol-
sce znak Heat Pump KEYMARK (HP-Keymark). 
Ten znak to wspólny certyfikat dla całego rynku 
europejskiego pomp ciepła. Jest dobrowolnym, 
niezależnym europejskim znakiem certyfikacyj-
nym (certyfikacja ISO typ 5) dla wszystkich typów 
pomp ciepła, zestawów: pomp ciepła i podgrze-
waczy ciepłej wody (objętych rozporządzenia-
mi	wykonawczymi	ekoprojektu	UE	813/2013	 
i	814/2013).	Jest	to	jeden	certyfikat	otwarty	dla	
wszystkich zainteresowanych stron, a pomia-
ry są wykonywane przez niezależne i certyfiko-
wane przez CEN laboratoria z wykorzystaniem 
punktów testowych wynikających z rozporządzeń  

Ecodesign (rozporządzenia wykonawcze UE 
206/2012,	813/2013	i	814/2013).	W	znaku	zawar-
ta jest coroczna zakładowa kontrola produkcji 
pomp ciepła i sprawdzenie zarządzania jakością. 
Zaletą HP-Keymark jest to, że zasady są w pełni 
przejrzyste i wszystkie badania są uznawane wza-
jemnie i akceptowane przez wszystkie uczestni-
czące jednostki certyfikujące we wszystkich kra-
jach Europy. wszystkie dane deklarowane przez 
producentów w kartach i etykietach energetycz-
nych są transparentne, sprawdzone i wiarygodne 
(eta s, hałas, SCOP, klasa energetyczna).
HP-Keymark to również baza dla przyznania pol-
skiego znaku jakości EHPA Q, który zapewnia dodat-
kowo, że istnieje sieć dystrybucji, doboru, serwisu 
oraz dokumentacji pomp ciepła w języku polskim. 
Poświadcza też, że istnieje sieć obsługi klienta z re-
akcją w ciągu 24h na skargi klienta, a także co naj-
mniej dwuletnia gwarancja na urządzenie oraz do-
stępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
widzimy spadającą dynamikę rynku urządzeń 
sanitarnych i grzewczych, szczególnie w no-
wych budynkach mieszkalnych. Sporą szansą na 
uchronienie przed pogorszeniem się koniunktury  
w branży instalacyjnej jest popularyzacja progra-
mu NFOSiGw Czyste Powietrze w wersji z 2023 r. 
Jako PORT PC przewidujemy dalszy rozwój ryn-
ku pomp ciepła w Polsce i w Europie. 
2022 to był drugi rok, w którym wzrosty ryn-
ku pomp ciepła do ogrzewania budynków były 
trzycyfrowe. Przewidujemy, że w wariancie opty-
mistycznym rozwoju rynku w Polsce w 2023 r. 
wzrost liczby osiągnie ok. 30% i przekroczy 250 
tys. pomp ciepła w 2023 r.
w 2023 r. istotne będzie podjęcie działań w za-
kresie szkoleń instalatorów pomp ciepła i innych 
uczestników branży grzewczej.

PORT PC 

Paweł Lachman 
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
w kontekście naszej firmy i naszego portfolio pro-
duktów zdecydowanie możemy mówić o kryzysie. 
Ciąg logiczny jest bardzo prosty: wybuch wojny  
w Ukrainie spowodował szereg perturbacji geo-
politycznych i ekonomicznych, co pociągnęło za 
sobą wzrost kosztów surowców i nośników ener-
gii, to z kolei było mocnym katalizatorem proce-
sów inflacyjnych. Inflacja – szczególnie w naszej 
części wschodniej Europy – były szybka i dyna-
miczna, osiągając poziomy, których nikt się nie 
spodziewał. Zatem z punktu widzenia makroeko-
nomicznego, nieodzowne było podniesienie stóp 
procentowych. we wrześniu 2021 wynosiły 0,2%, 

obecnie 6,75% i tu jest ta nasza największa bolącz-
ka, spowodowało to bowiem najpierw osłabienie, 
a potem zatrzymanie akcji kredytowej. Akcja kre-
dytowa pod koniec 2022 r. była minus 60-70%. 
Oznacza to dla deweloperów perturbacje i zmia-
ny na rynku klienta. Praktycznie od drugiej połowy 
roku to był bardzo ostry zjazd. Najwięksi dewelo-
perzy zakończyli sprzedaż w roku 2022 spadkami 
rzędu 40-50%. Szybko też zastopowali, a potem 
wygasili nowe projekty. Dla nas i naszych marek, 
mocno obecnych w budownictwie wielorodzin-
nym, spadek potencjału bardzo odbił się na naszej 
kondycji i sprzedaży. My zdecydowanie możemy 
powiedzieć, że rok 2022 to był początek kryzysu.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
wzrost cen naszych produktów był pewną kon-
sekwencją wcześniejszych wzrostów z roku 2021, 
kiedy to po raz pierwszy, najpierw spowodowana 
Covidem,	a	potem	sytuacją	pocovidową,	zaczęła	
wzrastać cena stali. Spodziewaliśmy się, że na po-
czątku 2022 cena ta się ustabilizuje i wszystko wy-
glądało, że tak będzie, aż nadszedł 24 luty. wtedy 
wcześniej wymienione czynniki zaczęły grać rolę, 
dodatkowo wzmocnione o czynniki mocno spe-
kulacyjne, bo tak naprawdę nikt nie był pewien: co 
się wydarzy, kiedy się wydarzy i w jakim stopniu 
się wydarzy, w konsekwencji mieliśmy projekcję 
wzrostu cen stali (blachy zimnowalcowanej) do 
najwyższych poziomów w historii. Na szczęście 
projekcja ta do końca nie ziściła się. Pod koniec 
Q3 i Q4, kiedy huty zobaczyły, że zapotrzebowanie  

jest dużo mniejsze niż się wydawało, rolę zaczął 
znów odgrywać mechanizm podaży i popytu  
i cena zaczęła się stabilizować. Obecnie odczu-
wamy lekką projekcją wzrostu, huty bowiem za-
adaptowały się do nowej sytuacji i są zadowolo-
ne, że produkując mniej, mogą zarabiać więcej.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Największym wyzwaniem było oczywiście załama-
nie rynku i bardzo duża redukcja potencjału bu-
downictwa wielorodzinnego. Dla nas oznaczało to 
konieczność przemyślenia strategii na najbliższy 
okres. Tak naprawdę nie wiemy do końca, jak dłu-
gi	to	będzie	okres.	Musimy	znaleźć	formułę	dzia-
łania w nowej, przejściowej rzeczywistości, bo my 
wierzymy, że jest to okres przejściowy. wszystkie 
wskaźniki	makroekonomiczne	związane	z	budow-
nictwem wskazują na niedobór mieszkań, zarów-
no w nowym budownictwie, jaki i w wynajmie. Gdy 
załamał się rynek klienta indywidualnego i rynek 
deweloperski, liczyliśmy trochę na rozwój sekto-
ra	PRS	(private	rented	sector)	—	wynajmu	instytu-
cjonalnego. Niestety huśtawka sygnałów ze strony 
rządowej i najnowsza deklaracja ministra budow-
nictwa o blokowaniu tego sektora mogą w pew-
nym stopniu negatywnie wpłynąć na ten segment.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
w roku 2022 obserwowaliśmy boom na pom-
py ciepła. Potencjał rynkowy w tym segmencie 
produktów był zwielokrotniony, podaż była dużo 
mniejsza niż popyt. Jako producent elementów in-
stalacji c.o., w tym emiterów współpracujących ze 
źródłem	ciepła	bardzo	uważnie	przyglądamy	się	 
pompom ciepła. Nie zawsze jednak PC były wg 
nas instalowane właściwie, czy poprawnie dobra-
ne, niekoniecznie też dobrze była dopasowana 
do nich instalacja. Rozpoczęliśmy kampanię in-

formacyjną skierowaną do inwestorów, jak rów-
nież do instalatorów, w której mówimy, że PC jest 
świetnym i efektywnym rozwiązaniem jedynie  
w prawidłowo dobranej instalacji. Podkreślamy, 
że warunkiem koniecznym do uzyskania optymal-
nego efektu komfortu cieplnego, a przede wszyst-
kim wymiernego efektu ekonomicznego całego 
sytemu ogrzewania jest dobrze dobrana insta-
lacja i dobrze dobrane emitery. Niezwykle waż-
ny jest dobór ich wielkości, żeby właściwie pra-
cowały na obniżonej temperaturze. Oczywiście 
promujemy tu ogrzewanie płaszczyznowe jako 
najbardziej efektywne rozwiązanie. Montaż jego 
w istniejącym domu oznacza jednak problemy, 
i finansowe, i organizacyjne, generalnie też re-
mont za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tutaj więc 
widzimy naszą rolę edukacyjną.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
…Liczymy na ustabilizowanie się sytuacji w spół-
dzielniach i wspólnotach, czyli na rynku wymian.
…Mamy nadzieję na stabilizację także u dewe-
loperów. 
…Nie liczymy na wzrosty, zdajemy sobie sprawę, że 
2023 to będzie rok ciężki, z wieloma wyzwaniami. 
Może to za mocne słowa: kwestia przetrwania, ale 
na pewno rozsądnego przejścia przez trudny okres. 
Przeogromne wyzwania stoją przed dystrybu-
cją, która budowała swoje struktury do optymi-
stycznego otoczenia rynkowego, tworząc całe 
siatki oddziałów. Ten rok będzie godziną prawdy. 
Już w trakcie rozmów z dystrybutorami słyszy-
my, że wielu z nich będzie stawiać na rozsądek, 
racjonalność ekonomiczną i mocne pilnowanie 
kosztów. w pewnym stopniu może się to odbić 
na rynku, nie będzie zakupów wyprzedzających, 
dużo większą wartością będzie niski stan maga-
zynowy niż ewentualny zysk na cenie. Do takiej 
też sytuacji postaramy się dopasować.

Andrzej Iżycki
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Rok 2022 podzielić należy na dwie części: pierwsze 
i drugie półrocze. Przez pryzmat działalności firmy 
Roth w Polsce te okresy były skrajnie różne. Nie 
przypominam sobie, żeby przez 25 lat mojej byt-
ności w branży wystąpiła tak duża dysproporcja 
optymizmu, obaw, a co za tym idzie przychodów 
ze sprzedaży. Przez pierwsze miesiące ubiegłego 
roku realizowaliśmy dostawy dla klientów, którzy 
jeszcze na fali optymizmu roku 2021, a z drugiej  

strony strachu przed brakiem dostępności, wciąż 
zwiększali swoje zakupy u producentów. Nawet 
po 24 lutego można było obserwować, że rynek 
nie spodziewa się pełnoskalowej wojny niewi-
dzianej w Europie od prawie osiemdziesięciu lat.  
Ta sytuacja trwała mniej więcej do przełomu 
kwietnia i maja. Dzięki dostępności naszych pro-
duktów – z dłuższym terminem realizacji zamó-
wień, ale jednak – odnotowaliśmy w tym czasie 
bezprecedensowe wzrosty sprzedaży. Oczywi-
ście nikt w firmie nie liczył, że taka sytuacja po-
trwa przez cały rok. widać było, że zakupy hur-
towni dokonywane są coraz częściej na stocki. 
Tym	bardziej,	że	coraz	wyraźniej	wojna	w	Ukrainie	
zaczynała się jawić jako konflikt, który nie wyga-
śnie w krótkim terminie. Do tego doszedł coraz 
wyraźniejszy	światowy	kryzys	inflacyjny	i	wszyst-
kie negatywne aspekty z nim związane. Mimo to 
zakładaliśmy dość optymistycznie, że kilkudzie-
sięcioprocentowy wzrost przychodów jest moż-
liwy, tym bardziej, jeśli uwzględni się podwyżki 
cen produktów. Nasz optymizm wynikał również 
z faktu, że w portfolio mamy przede wszystkim 
systemy ogrzewania podłogowego, których udział 
rynkowy rośnie z roku na rok, ale i nowe produk-
ty takie, jak tworzywowe zasobniki do pomp 
ciepła. Pozytywnym zaskoczeniem był również 
wzrost w segmencie zbiorników na olej opałowy.  

Niestety w drugim półroczu zaczął powoli, powo-
li na rynku dominować strach. Co będzie z wojną 
na Ukrainie? Jak zakończy się kryzys energetycz-
ny z nią związany? Co będzie z inflacją? Czy rynek 
hipotek to tylko chwilowe załamanie, czy już kry-
zys? I wszyscy bardziej niż obaw o surowce i go-
towe produkty zaczęli się bać, że tych produk-
tów nie będzie komu sprzedać. Mimo wszystko 
udało nam się jednak wypracować kilkuprocen-
towy wzrost przychodów, co jednak przy wyż-
szych cenach oznacza realnie niewielki spadek 
wolumenu w niektórych grupach produktowych. 
Uważam więc, że można 2022 nazwać rokiem 
początku kryzysu. Tym niemniej ze względu na 
specyfikę naszych produktów, a także, a może 
przede wszystkim na jakość naszych partnerów 
handlowych, nie był to zły rok.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
Podwyżki cen w naszej firmie kształtowały się 
różnie w zależności od rodzaju grup produkto-
wych. Ogólnie można przyjąć wzrost naszych 
cen	w	roku	2022	o	około	10-30%.	Jeżeli	weźmie-
my pod uwagę wolumen sprzedaży całego asor-
tymentu można założyć, że wzrost cen wyniósł 
średnio 20%. Co bardzo ważne firma Roth w Pol-
sce podnosiła w ubiegłym roku ceny wyłącznie 
w oparciu o wzrost cen zakupu z naszych fabryk. 
wzrost kosztów działalności takich, jak m.in. pła-
ce, transport, energia pokrywaliśmy do tej pory 
z własnych środków. 

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Tu	po	części	odpowiedź	zawarta	jest	w	pierw-
szej odpowiedzi. Największym wyzwaniem było 
zapewnienie dostępności towarów dla klientów 
w pierwszych miesiącach roku. Tym bardziej, że 
po bardzo dynamicznym i udanym 2021, baza 

do planowania przyszłych zamówień była wy-
soka. Okazała się ona jednak dużo niższa niż 
potrzeby klientów. Drugie półrocze to już walka 
z coraz to nowymi danymi dotyczącymi kurczą-
cego się rynku budowlanego, ale też i wieloma 
katastroficznymi prognozami gospodarczymi.  
I próba przygotowania się do różnych scenariu-
szy w roku 2023.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Staramy się z jednej strony nie ulegać panice, ale 
też zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja go-
spodarcza, polityczna nie tylko w Polsce, Euro-
pie, ale na świecie nie ma precedensu. Stąd nie-
zwykle trudno właściwie się przygotować. Sądzę,  
że jednym się uda, a innym nie. Z jednej strony 
bowiem widać spowolnienie, z drugiej zaś wciąż 
są obawy, czy np. redukcje etatów u producen-
tów czy hurtowników (co już ma miejsce) nie 
wpłyną negatywnie na ich przyszłą pozycję, gdy 
nastąpi odbicie na rynku. Odtwarzanie kadr jest 
przecież bardziej kosztowne niż ich utrzymanie. 
Stąd my przyjęliśmy strategię wyczekiwania, ale 
też zapewnienia klientom produktów do dyspo-
zycji w krótkim czasie.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
… strach. Nie obawa, ale właśnie strach. Boją się 
wszyscy: producenci, hurtownicy, instalatorzy,  
a także inwestorzy. I choć wciąż na rynku jest wie-
le kapitału, który mógłby pobudzić inwestycje 
budowlane to przytłaczająca większość będzie 
czekać. I to będzie dla wszystkich ogromny pro-
blem. Chyba że nastąpi jakiś wybuch globalnego 
optymizmu spowodowany okiełznaniem inflacji 
w Europie i Ameryce Płn., ale przede wszystkim 
zakończeniem wojny w Ukrainie. wtedy będzie 
to jakieś „światełko w tunelu”.

Artur Spólnik 
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy stowarzyszenia?
Analizując na chłodno, osiągnięte w większości 
firm wyniki sprzedaży były albo podobne, albo 
sporo lepsze w porównaniu do tych kilka lat temu, 
tuż przed pandemią, kiedy mówiło się o bar-
dzo dobrych wynikach dla branży instalacyjno-
-grzewczej. wysokie wzrosty w ostatnich latach 
obudziły apetyty, że tak będzie ciągle, niestety  
w gospodarce przychodzi czasem okres zadysz-
ki. Obecnie jest duży współczynnik niepewności 
z uwagi na sytuację geopolityczną (wojnę w Ukra-
inie, napięcie na Bliskim i Dalekim wschodzie),  
co sprzyja niestabilności cen na rynku paliwowym 
i może mieć przełożenie na decyzje co do wymian 
i doboru urządzeń grzewczych. Pomimo tylu per-
turbacji i rozregulowania stabilności rynku urzą-
dzeń grzewczych, ten rok raczej nie był najgorszy. 

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny? 
w branży urządzeń grzewczych głównym czynni-
kiem wzrostu cen urządzeń i elementów instalacji 
nie była inflacja, a wzrastające koszty produkcji  
z tytułu wyższych kosztów zakupu surowców  
i nośników energii. Można przyjąć, że wzrosty cen 
w branży były dwucyfrowe, ale nie było to rów-
nomiernie rozłożone, ponieważ dotyczy to wzro-
stów od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży?
Dużym wyzwaniem dla producentów była kwestia za-
pewnienia dostępności towaru oraz odnalezienie się  
w sytuacji destabilizacji rynku spowodowanej z jed-
nej strony wzrostem cen energii i paliw, a z drugiej  
podejmowanymi ad hoc inicjatywami polityczny-
mi w kierunku transformacji energetyki i ogrzewnic-
twa. Jaskrawym przykładem jest kampania antyga-
zowa. Podejmowane ad hoc decyzje w KE i projekt 
np. REPowerEU doprowadziły do powstawania fake 
newsów, jakoby od 2027 roku miał nastąpić zakaz 
kotłów gazowych. Nie ma to nic wspólnego z rzeczy-
wistością, ale jest wykorzystywane przez lobby an-
tygazowe, dla którego wcześniej argumentem była 
emisja CO2 w wyniku spalania gazu, a obecnie jako 
główny argument jest przedstawiana konieczność 
odcięcia się od rosyjskiego kierunku dostaw, a więc 
niebezpieczeństwo braku tego surowca w Europe, a 
tymczasem w wyniku importu z innych kierunków 
mamy do czynienia ze zjawiskiem nadpodaży gazu 
i spadkiem jego cen. Oczywiście, odchodzenie od 
gazu ziemnego jest koniecznością, które powinno 
być realizowane konsekwentnie i jak najszybciej, ale 
w przemyślany sposób bez zachwiania bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Zamieszanie 
powoduje interpretacja dwóch różnych przepisów. 
Komisja Europejska w REPowerEU oświadczyła, że 
zaproponuje zakaz „samodzielnie instalowanych 

kotłów na paliwa kopalne” od 2029 r. Miałoby to na-
stąpić w wyniku zmian w ekoprojekcie, ale Komi-
sja nie przedstawiła jeszcze odpowiedniego wnio-
sku ustawodawczego. Państwa członkowskie będą 
miały możliwość zakwestionowania takiej propozy-
cji w ramach zwykłej procedury ekoprojektu (forum 
konsultacyjne, głosowanie itd.), a nawet wcześniej, 
wywierając presję na Komisji przed wnioskiem, co 
już ma miejsce. Jeśli chodzi o datę 2027 roku, pro-
pozycja KE w ramach nowelizacji zapisów dyrek-
tywy o efektywności energetycznej EPBD mówi 
o: braku wsparcia dla „kotłów zasilanych paliwa-
mi kopalnymi” od 2027 r. Czyli jak na razie nie ma 
mowy w oficjalnych dokumentach o zakazie sto-
sowania kotłów gazowych. Jeżeli taka regulacja by  
w jakiś sposób weszła po 2029 roku w życie, to nie 
wykluczałaby instalacji kotłów gazowych w ukła-
dach hybrydowych, np. z kolektorami słonecznymi 
lub pompami ciepła. Lawinowy wzrost zaintereso-
wania pompami ciepła w 2022 r. stanowił wyzwanie 
dla producentów, aby sprostać zapotrzebowaniu. 
Ponieważ rynek nie lubi próżni, pojawiło się szereg 
firm, które oferowały pompy ciepła bez należytej 
staranności doboru, instalacji i serwisu. Dlatego or-
ganizacje branżowe powinny w 2023 roku położyć 
ogromny nacisk na edukację zarówno instalatorów, 
jak i użytkowników końcowych, żeby pokazać, jak 
ważny jest prawidłowy dobór pompy ciepła do da-
nych warunków budynku i jej staranna instalacja.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Jako organizacja branżowa, praktycznie cały rok 
podejmowaliśmy różne inicjatywy skierowane 
do decydentów, żeby zapobiegać efektom pani-
ki związanej z niestabilnością cen paliw i energii. 
Prowadziliśmy również działania mające na celu 
neutralizację różnych nieprawdziwych informa-
cji dotyczących rynku instalacyjno-grzewczego. 
Głównym kierunkiem działań było uczestnictwo  
w inicjatywach związanych z tworzeniem i kon-
sultacjami regulacji mających na celu zwiększanie  

efektywności energetycznej w budynkach i transfor-
macji ogrzewnictwa w celu ograniczania niskiej emisji. 
w tym wypadku bardzo dobrą platformą współpra-
cy jest porozumienie stowarzyszeń na rzecz efektyw-
ności energetycznej w budynkach znane jako POBE.
Nie bez znaczenia jest także aktywny udział SPIUG 
w międzynarodowych gremiach doradczych, kon-
sultujących i przygotowujących propozycje zmian 
w projektach regulacji na poziomie KE, ponieważ 
2022 i 2023 rok są kluczowe, jeżeli chodzi o re-
gulacje UE dotyczące transformacji ogrzewnic-
twa i zwiększania znaczenia efektywności ener-
getycznej i wykorzystania OZE. 

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Rok 2023 jest niewiadomą. Z pewnością powinien 
być to rok przyspieszenia transformacji energety-
ki i ogrzewnictwa, poprzez odchodzenie od wiel-
kich scentralizowanych instalacji na rzecz rozpro-
szonych,	opartych	na	dywersyfikacji	źródeł	ciepła	
i stosowanych technologii i wykorzystaniu dostęp-
nych	lokalnie	źródeł	energii	i	paliw.	Jak	jest	to	waż-
ne, pokazały ostatnie miesiące wojny w Ukrainie 
i ataki rosyjskie na infrastrukturę energetyczną  
i grzewczą. Rozwój instalacji pomp ciepła powinien 
wymusić na koncernach energetycznych przyspie-
szenie inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne 
dla	energii	elektrycznej,	jak	również	stabilnych	źró-
deł zasilania, bez czego elektryfikacja ogrzewania 
może napotkać wkrótce duży problem. Można się 
spodziewać kontynuacji wzrostu zainteresowania 
instalacjami hybrydowymi w ogrzewnictwie. Oba-
wy budzi pogłębiająca się zapaść w budownictwie 
mieszkaniowym, co z pewnością przełoży się na wy-
niki branży grzewczej. Z tego powodu może wzro-
snąć znaczenie rynku wymian. Przy tej ilości niewia-
domych, trudno prognozować, jak będzie wyglądać 
rynek urządzeń grzewczych w 2023 roku, ostrożnie 
można przyjąć jego stabilizację i po zaburzeniach  
w 2022 roku, wejście w fazę ewolucyjnej transforma-
cji, ale także nie można wykluczyć pewnych spadków.

Janusz Starościk 
 
prezes zarządu spIug
człOnek pOOl OF experts swItzerland glOBal enterprIse

SPIuG
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy? 
Rok 2022 był niewątpliwie rokiem pełnym wy-
zwań, zarówno tych rynkowych, jak i zewnętrz-
nych, będących konsekwencją wojny za naszą 
wschodnią granicą. Okazał się dla firmy Vies-
smann trudny, a zarazem bardzo satysfakcjo-
nujący, ponieważ pomimo skomplikowanej 
i nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej udało 
nam się osiągnąć historyczny wynik sprzeda-
żowy. w minionym roku podjęliśmy nowe wy-
zwania, kierując większość działań w stronę 
zielonej energii i kładąc jeszcze większy nacisk 
niż dotychczas na pompy ciepła, rozwiązania 
hybrydowe oraz niezależność energetyczną 
konsumentów. Działania te są odpowiedzią fir-
my na naglącą potrzebę transformacji energe-
tycznej oraz zapotrzebowanie naszych partne-
rów i klientów. 

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
Niestety w związku z inflacją nie udało się unik-
nąć korekt cen produktów. Oczywiście nie je-
steśmy wyjątkiem – podwyżki są nieuchronne 
we wszystkich branżach i u wszystkich produ-
centów, niemniej nie jest to sytuacja, którą jest 
mi łatwo zaakceptować i przejść nad nią do po-
rządku dziennego. Staramy się więc wdrażać  
w naszej firmie wszelkie możliwe rozwiązania, 
aby przynajmniej w części uchronić konsumen-
tów przed skutkami niekorzystnych zjawisk ma-
kroekonomicznych. Mam tu na myśli chociażby 

minimalizację ryzyka wahań na rynku waluto-
wym, co również mocno rezonuje na naszą poli-
tykę cenową jako importera. Z satysfakcją mogę 
powiedzieć, że korekta cen była niższa niż po-
ziom inflacji.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie? 
Jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzy-
liśmy się w minionym roku był znacznie zwięk-
szony popyt na pompy ciepła. Choć klienci wciąż 
szukają	jak	najtańszych	rozwiązań,	wyraźnie	wi-
dać, że znacznie większą rolę zaczęła dla nich 
odgrywać stabilność i niezależność od zewnętrz-
nych	źródeł	ogrzewania.	Stąd	zwiększone	zain-
teresowanie pompami ciepła i rozwiązaniami 
hybrydowymi. Nałożyło się ono na wydłużony 
czas dostaw produktów, będący następstwem 
pandemii i zerwanych łańcuchów dostaw, co 
w efekcie spowodowało, że odpowiadanie na 
wysokie zapotrzebowanie konsumentów sta-
ło	się	sporym	wyzwaniem.	Znaleźliśmy	jednak	
odpowiednie rozwiązanie tej sytuacji – jest nim 
budowa zakładu produkcyjnego Viessmann  
w Legnicy, który skupi się na produkcji wyso-
kowydajnych pomp ciepła. Dzięki temu już nie-
bawem będziemy mogli w znacznym stopniu 
zwiększyć możliwości wytwórcze koncernu  
i jeszcze lepiej odpowiadać na bieżące potrze-
by klientów. Jeżeli chodzi o branżę, to najwięk-
szym wyzwaniem 2022 roku okazała się niesta-
bilność na rynku surowców, co błyskawicznie 
przełożyło się na wzrost ich kosztów. 

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom? 
Uważam, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej 
mocy, aby uchronić partnerów Viessmann i kon-
sumentów przed negatywnymi skutkami sytuacji 
makroekonomicznej w Polsce. Mam tu na myśli 
wspomnianą wcześniej budowę fabryki pomp cie-
pła Viessmann w Legnicy, która znacząco przy-
czyni się do poprawy zaopatrzenia rynków Eu-
ropy Środkowej i wschodniej w te urządzenia, 
jak również elastyczne podejście do partnerów, 
uwzględniające sytuację rynkową. Zadbaliśmy 
również o jeszcze lepsze dostosowanie port-
folio produktowego Viessmann do oczekiwań  
i potrzeb klientów końcowych, poszerzając gamę 
rozwiązań, które ograniczają zużycie energii i za-
pewniają niezależność od paliw kopalnych oraz 
bezpieczeństwo energetyczne.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
Przede wszystkim liczę na to, że rok 2023 przy-
niesie stabilizację na rozchwianym rynku cen 
surowców, co pozwoli wyhamować wzrost cen 
towarów. w nadchodzących miesiącach z pew-
nością będziemy obserwować wciąż rosnące 
zainteresowanie klientów pompami ciepła oraz 
niezależnością w zakresie zaopatrywania budyn-
ku w energię, która niesie ze sobą również niskie  
i stabilne koszty ogrzewania. Konieczne będzie 
również monitorowanie rynku deweloperskiego 
i liczby nowo powstających obiektów zarówno 
mieszkalnych, jak i przemysłowych, pod kątem  

standardów i technologii, które umożliwiają osią-
gnięcie normowej efektywności energetycznej 
tych inwestycji. Pozwoli nam to jeszcze lepiej 
odpowiadać na potrzeby rynku deweloperskie-
go, który w minionym roku mocno zmagał się  
z konsekwencjami podwyżek stóp procentowych 
oraz galopującą inflacją i nadal będzie się z nimi 
mierzył w obecnym roku. 

Sebastian Walerysiak 
 
prezes zarządu, vIessmann pOlska sp. z O.O.

VIESSmANN 
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Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan 
rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Początek roku 2022 był dla wOLFa obiecujący, 
aż do czasu wybuchu wojny za wschodnią grani-
cą. Niepewność i strach o przyszłość odczuwane  
w całym społeczeństwie pociągnęły ze sobą wie-
le skutków. Zmiany decyzji zakupowych Pola-
ków, przekładanie lub rezygnowanie z inwestycji 
ze strony klientów i wykonawców, a dodatkowo 
medialna ofensywa przeciwko gazowi ziemnemu, 
spowodowały spadek sprzedaży kotłów gazo-
wych w całej branży. Jednocześnie pompy ciepła 
odnotowały przez to bardzo dynamiczny wzrost 
sprzedaży, co odbiło się na rynku poważnymi 
brakami towarów u dostawców. Sytuacja zaczę-
ła się normować dopiero pod koniec 2022 roku.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bar-
dzo wzrosły ceny w Państwa firmie? 
Rosnące koszty produkcji oraz wszystkich kom-
ponentów wymusiły na nas procentową podwyż-
kę cen w podobnym stopniu, co wzrost samej in-
flacji. Problem dotknął właściwie całego rynku, 
łącznie z naszymi konkurentami. Dodatkowym 
czynnikiem zmian cen w naszej firmie był także 
spadek wartości złotówki, który utrzymywał się 
do końca Q3 ubiegłego roku.

Jakie były największe wyzwania i problemy  
w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Jednym z problemów, z którym wOLF musiał się 
zmierzyć, to problem z dostępnością produktów, 
zwłaszcza pomp ciepła. O tyle, o ile kotły były  

na bieżąco dostępne w naszej ofercie, o tyle do-
stawy pomp ciepła nie zaspokajały rosnącego 
popytu na te urządzenia. 
Największym wyzwaniem ubiegłego roku na 
pewno była próba zapanowania nad emocjami, 
które pojawiły się wraz z wybuchem wojny oraz 
podniesienie cen – nie byliśmy pewni, jak rynek 
przyjmie podwyżki. 

Jakie działania podjęliście i podejmujecie,  
by zaradzić zagrożeniom?
Aktualna sytuacja na rynku ulega stabilizacji,  
a więc okres zagrożeń powoli jest za nami. Teraz, 
podczas pierwszej zimy w nowej rzeczywistości, 
gdy	przeminęły	groźby	o	brakach	w	dostawie	prą-
du czy gazu, spodziewamy się powrotu zaufania 
do	gazowych	i	olejowych	źródeł	ciepła,	zwłasz-
cza, że dla niektórych domów i regionów w Pol-
sce nie ma lepszej alternatywy. Co za tym idzie, 
ze strony instalatorów spodziewamy się większe-
go zainteresowania naszą ofertą szkoleniową, na 
tego typu urządzenia grzewcze, w naszym cen-
trum szkoleniowym wOLF Campus Tychy.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego  
na 2023 rok…
w 2023 roku spodziewamy się spowolnienia ca-
łego rynku, ustabilizowania tendencji sprzeda-
ży kotłów kondensacyjnych oraz dynamicznego 
wzrostu dostępności pomp ciepła. Nagły popyt 
na pompy pokazał, że europejscy producenci nie 
byli przygotowani na produkcję i import wystar-
czająco dużej liczby urządzeń. 

Możliwe, że w 2023 na rynku pojawi się przez to 
nadpodaż pomp ciepła. Europejskie firmy i prywat-
ni importerzy będą sprzedawać pompy na skalę 
2022 roku, zachęceni dotychczasowymi sukcesami.

Grzegorz Taisner
 

dyrektOr zarządzający 
wOlF technIka grzewcza sp. z O.O.

WOLF
27 styczniA ruszA elektroniczny 
dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy został zrealizo-
wany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowla-
nego w oparciu o najwyższe standardy bezpie-
czeństwa. w dzienniku zapisywane są wszystkie 
istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg 
robót budowlanych. Aplikacja EDB umożliwia 
realizację wszystkich tych czynności online, bez 
żadnego specjalistycznego sprzętu i bez stałego 
dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą korzy-
stać z EDB bez konieczności instalowania dodat-
kowego oprogramowania na swoich kompute-
rach. Do obsługi systemu wystarczy przeglądarka 
internetowa lub najprostszy smartfon, czy tablet. 
warto podkreślić, że aplikacja mobilna EDB do-
stępna jest na większość urządzeń mobilnych 
(Android, iOS).
System jest zabezpieczony przed działaniem osób 
nieuprawnionych poprzez integrację z usługą tzw. 
węzła krajowego. Do systemu EDB wejdziemy 
na trzy sposoby – za pomocą profilu zaufanego,  
e-dowodu,	bądź	potwierdzając	tożsamość	po-
przez bankowość elektroniczną.
Strona	aplikacji	EDB:	www.gunb.gov.pl/strona/edb

http://www.instalreporter.pl


2601/2023 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

program cZyste poWietrZe

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest 
dla właścicieli i współwłaścicieli domów jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w budynkach jed-
norodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą. Obejmuje dofinansowanie 
kompleksowej termomodernizacji budynków 
oraz	wymiany	starych	i	nieefektywnych	źródeł	
ciepła	na	paliwo	stałe	na	nowoczesne	źródła	cie-
pła spełniające najwyższe normy.
Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze reali-
zowany jest w latach 2018-2029, przy czym pod-
pisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r., 
zaś zakończenie wszystkich prac objętych umo-
wą musi nastąpić do 30.06.2029 r. Dofinansowa-
niu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie 

realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem po-
niesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 mie-
sięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Budżet programu to 103 mld złotych.

Niektóre ZmiaNy W NoWej edycji

Zwiększenie wysokości dotacji na poziomach 
dofinansowania. Dotacje na termomoderniza-
cję	domu	i	wymianę	źródeł	ciepła	w	nowej	wersji	
to: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu do-
finansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla 
najwyższego poziomu dofinansowania. warun-
kiem otrzymania dofinansowania do przedsię-
wzięcia z kompleksową termomodernizacją bę-
dzie przeprowadzenie audytu energetycznego.  

Uruchomienie nowej, zmienionej wersji programu Czyste Powietrze 
nastąpiło w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczęły obowiązywać 
nowe warunki programu. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów 
dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia 
kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej 
skorzystali z programu. Jednocześnie i przede wszystkim program 
promuje kompleksową termomodernizację, która służy bezpieczeństwu 
cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to 
mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

od STycznia ruSzyła nowa werSja  
programu czySTe powieTrze
Nowe warunki, wyższe dofinansowanie

Część 1 programu „Czyste Powietrze” dla PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy

Maksymalna kwota 
dotacji

Maksymalna kwota dotacji
z kompleksową

termomodernizacją

bez PV* z PV bez PV z PV

1. 
Wymiana źródła ciepła na 

pompę ciepła****
z termomodernizacją

135 000 zł/rok

35 000 zł 41 000 zł 60 000 zł 66 000 zł

2. Wymiana źródła ciepła na inne 
źródło z termomodernizacją 25 000 zł 31 000 zł 50 000 zł 56 000 zł

3. Termomodernizacja 13 000 zł N/D 33 000 zł N/D

Część 2 programu „Czyste Powietrze” dla PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy
Maksymalna kwota 

dotacji

Maksymalna kwota dotacji
z kompleksową

termomodernizacją

bez PV z PV bez PV z PV

1. 
Wymiana źródła ciepła na 

pompę ciepła****
z termomodernizacją

2 651 zł** i 1 894 zł***

50 000 zł 59 000 zł 90 000 zł 99 000 zł

2. Wymiana źródła ciepła na inne 
źródło z termomodernizacją 32 000 zł 41 000 zł 72 000 zł 81 000 zł

3. Termomodernizacja 25 000 zł N/D 48 000 zł N/D

Część 3 programu „Czyste Powietrze” dla NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy
Maksymalna kwota 

dotacji

Maksymalna kwota dotacji
z kompleksową

termomodernizacją

bez PV z PV bez PV z PV

1. 
Wymiana źródła ciepła na 

pompę ciepła****
z termomodernizacją

1 526 zł** i 1 090 zł***

70 000 zł 79 000 zł 120 000 zł 135 000 zł

2. Wymiana źródła ciepła na inne 
źródło z termomodernizacją 50 000 zł 59 000 zł 100 000 zł 115 000 zł

3. Termomodernizacja 40 000 zł N/D 70 000 zł N/D

*PV – mikroinstalacja fotowoltaiczna
** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym
*** dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba
**** dot. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMO-
MODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, nie będzie wliczane 
do limitu maksymalnej wartości dofinansowania.

Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku 
realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:
 a) do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok) 
 lub
 b) o minimum 40%.

SPRAWDŹ JAKĄ DOTACJĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ NA CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE

1  Maksymalne kwoty dotacji dla poziomów podstawowego, podwyższonego i najwyższego

część 1 programu czyste powietrze dla podstaWoWego poZiomu doFiNaNsoWaNia

część 2 programu czyste powietrze dla podWyżsZoNego poZiomu doFiNaNsoWaNia

część 3 programu czyste powietrze dla NajWyżsZego poZiomu doFiNaNsoWaNia

*PV	–	mikroinstalacja	fotowoltaiczna
**	dochód	w	gospodarstwie	domowym	jednoosobowym
***	dochód	na	jedną	osobę	w	gospodarstwie	domowym,	w	którym	jest	więcej	niż	jedna	osoba
****	dot.	pompy	ciepła	typu	powietrze-woda	albo	gruntowej	pompy	ciepła

http://www.instalreporter.pl
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Dofinansowanie audytu energetycznego budyn-
ku do kwoty 1200 zł, nie będzie wliczane do limi-
tu maksymalnej wartości dofinansowania.
Kompleksowa termomodernizacja w rozumie-
niu programu to przedsięwzięcie, w wyniku re-
alizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię użytkową (EU) budynku:  
do	wartości	nie	większej	niż	80	kWh/(m²∙rok)	lub	
o minimum 40%.

Wyższe dotacje na materiały i urządzenia. Ak-
tualna wersja programu przewiduje też wyższe 
dotacje na materiały i urządzenia oraz nawet 
do 100% dofinansowania na docieplenie domu 
i wymianę stolarki. 
Na najwyższym poziomie dofinansowania przy 
kompleksowej termomodernizacji z PV maksymal-
na dotacja dla przykładowych kategorii wynosi:
- do pomp ciepła powietrze-woda (o podwyż-
szonej klasie efektywności) – 35 200 zł,
- do kondensacyjnych kotłów gazowych – 18 500 zł, 
- do kotłów na pellet drzewny – 20 400 zł, 
- na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz  
z przyłączem – 22 200 zł
- na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła –  
16 700 zł, 
- na mikroinstalację fotowoltaiczną – 15 000 zł,
- na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej – 20 400 zł.
ceny netto. Kolejna zmiana to fakt, że dofinan-
sowanie obejmuje tylko ceny netto, bez VAT.

poZiomy doFiNaNsoWaNia a docHody 
BeNeFicjeNta

w programie obowiązuje zasada: im niższe są 
dochody wnioskodawcy, tym wyższa dotacja.

Najwyższy poziom dofinansowania do 135 000 zł  
+ 1200 zł na audyt energetyczny .
Przysługuje beneficjentom, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym	nie	przekracza:	1090	zł*	lub	1526	zł**	
lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasił-
ku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinne-
go lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

podwyższony poziom dofinansowania do 99 000 zł  
+ 1200 zł na audyt energetyczny. 
Przysługuje beneficjentom, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym	nie	przekracza:	1894	zł*	lub	2651	zł**.

podstawowy poziom dofinansowania do 66 000 zł 
 + 1200 zł na audyt energetyczny. 
Przysługuje beneficjentom, których roczny do-
chód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 
135 tysięcy zł.

*	dochód	na	jedną	osobę	w	gospodarstwie	do-
mowym, w którym jest więcej niż jedna osoba 
[przykład: małżeństwo zarabiające z dwojgiem 
dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie 
przekracza 4000,00 zł, stąd na każdego człon-
ka 4-osobowej rodziny przypada nie więcej niż 
1000,00 zł – poziom dotacji może dochodzić do 
136 200,00 zł]
**	dochód	w	gospodarstwie	domowym	jedno-
osobowym

czyste powietrze a ulga termomodernizacyjna
Rozliczając PIT, można skorzystać z ulgi termo-
modernizacyjnej. Ulgę termomodernizacyjną 
można łączyć z dofinansowaniem z Czystego 
Powietrza. 

Przejdź  Aktualne statystyki 
programu Czyste Powietrze 

Przejdź  Więcej o programie 
Czyste Powietrze 

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie „CZYSTE POWIETRZE"

Podstawowy poziom dofinansowania 
łącznie do 66 000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

Podwyższony poziom dofinansowania 
łącznie do 99 000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

Najwyższy poziom dofinansowania 
łącznie do 135  000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

NAZWA KOSZTU
Maksymalna intensywność 

dofinansowania
(procent faktycznie ponie-

sionych kosztów netto)

Maksymalna
kwota dotacji

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania

(procent faktycznie ponie-
sionych kosztów netto)

Maksymalna
kwota dotacji

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania

(procent faktycznie ponie-
sionych kosztów netto)

Maksymalna
kwota dotacji

(zł)

Audyt
energetyczny 100% 1 200 100% 1 200 100% 1 200
Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wraz
z przyłączem

55% 12 200 80% 17 800 100% 22 200

Pompa ciepła
powietrze/woda 40% 12 600 70% 22 000 100% 31 500

Pompa ciepła powietrze/
woda  (o podwyższonej 
klasie efektywności)

55% 19 400 80% 28 100 100% 35 200

Pompa ciepła
powietrze/powietrze 40% 4 400 70% 7 800 100% 11 100
Gruntowa pompa ciepła
(o podwyższonej klasie 
efektywności)

55% 28 000 80% 40 700 100% 50 900

Kocioł gazowy
kondensacyjny 40% 6 100 70% 10 700 100% 15 300

 Kotłownia gazowa 45% 8 300 70% 13 900 100% 18 500
Kocioł olejowy
kondensacyjny 40% 7 400 70% 13 000 100% 18 500
Kocioł zgazowujący
drewno* 40% 6 600 70% 11 700 100% 16 700
Kocioł zgazowujący
drewno (podwyższony 
standard)

45% 9 000 70% 14 300 100% 20 400

Kocioł na pellet
drzewny* 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900
Kocioł na pellet
drzewny (podwyższony 
standard)

45% 9 100 70% 14 300 100% 20 400

Ogrzewanie elektryczne 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900

Instalacja co i cwu 40% 8 100 70% 14 300 100% 20 400
Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła 40% 6 700 70% 11 700 100% 16 700
Mikroinstalacja
fotowoltaiczna 40% 6 000 70% 9 000 100% 15 000

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane 
% do poniesionych kosztów netto.

 * do 30 czerwca 2023 r.

2  Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie 
Czyste Powietrze

http://www.instalreporter.pl
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania
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prZemyślaNa iNWestycja

Centralnym punktem Osiedla Reńskiego są tereny 
rekreacyjne z chodnikami, ławkami i nasadzeniami. 
Dla najmłodszych powstał plac zabaw wyposażony 
w atestowane urządzenia. Starsi mieszkańcy mogą 
korzystać z dużej wiaty ogrodowej z miejscem na 
grilla, która sprzyja sąsiedzkim integracjom. 
Na Osiedlu zadbano o dobrą infrastrukturę i ko-
munikację. Utwardzone drogi, chodniki i parkingi 
są oświetlone nowoczesnymi latarniami LED stero-
wanymi automatycznie czujnikiem zmierzchowym.

domy Na lata, cZyli mocNe stroNy 
BudyNkóW

wszystkie budynki to oddzielne konstrukcje, posta-
wione na płytach fundamentowych, ze zredukowa-
nymi mostkami termicznymi oraz z oddzielnymi ścia-
nami w każdym domu. Takie rozwiązanie eliminuje 
przenikanie ciepła oraz akustykę, która często to-
warzyszy w tradycyjnych mieszkaniach w blokach.
Każdy dom został wyposażony w doskonałą, 
20-centymetrową izolację termiczną, cemento-
wą dachówkę, potrójne energooszczędne szyby 
z elektrycznymi żaluzjami oraz drewniane drzwi.
Segmenty środkowe na działkach o powierzch-
ni około 241 m2 mają własny ogród z tarasem.

iNNoWacyjNe roZWiąZaNia

Każdy dom wyposażono w ogrzewanie podło-
gowe, które jest najbardziej efektywne w zesta-
wieniu z pompą ciepła. Dlatego zdecydowano 
o zastosowaniu niezależnych systemów grzew-
czych	z	gruntową	pompą	ciepła.	Dolne	źródło	 
z wymiennikiem glikol-grunt znajduje się pod fun-
damentem każdego domu. Pompa dostarcza cie-
pło za pomocą ogrzewania podłogowego, a la-
tem chłód – dzięki funkcji chłodzenia pasywnego. 

Choć Stiebel Eltron nie boi się wyzwań i jego urządzenia możemy spotkać w budynku beskidzkiej Grupy 
GOPR na Hali Miziowej czy w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Henrykowie, to jednak  
w swojej ofercie ma urządzenia przede wszystkim dedykowane do budownictwa mieszkaniowego. 
Takim wręcz modelowym przykładem może być osiedle domów jednorodzinnych. To właśnie na Osiedlu 
Reńskim, inwestycji znajdującej się w Oławie Nowy Otok, w domach pracują pompy ciepła i układy 
rekuperacji tej marki. w skład osiedla wchodzą budynki mieszkalne, plac zabaw dla dzieci,
 tereny zielone oraz obiekty usługowo-handlowe. Nowoczesne rozwiązania oparte 
na energii odnawialnej zapewniają mieszkańcom wysoki komfort, 
niskie koszty eksploatacji i czyste powietrze. 

STieBel elTron na oSiedlu reńSkim  
z pompami ciepła i rekuperacją
Dobry przykład ekologicznych domów jednorodzinnych 

osiedle reńskie

•	Domy w zabudowie szeregowej o powierzchni od 120 do 173 m2

•	Domy	w	zabudowie	bliźniaczej	o	powierzchni	od	148	do	173	m2

•	w kolejnych etapach inwestycji: mieszkania oraz lokale usługowe

Zastosowana technologia
•	Pompy ciepła solanka woda wPC 05 Cool do ogrzewania, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia 
pasywnego w okresie letnim
•	Centrale wentylacyjne z rekuperacją VRC-w 400 

gwarancja
•	System grzewczy z pompą ciepła i rekuperacją = 5 lat gwarancji

http://www.instalreporter.pl
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Energia cieplna i chłód pozyskiwane z gruntowych 
pomp ciepła są obecnie najtańszą energią, a sama 
pompa jest urządzeniem bezobsługowym.
System grzewczy został uzupełniony o nowo-
czesną centralę wentylacyjną z odzyskiem cie-
pła (rekuperacją). Urządzenie pracuje całkowicie 
automatycznie dostarczając świeże powietrze 
do budynku. Zapobiega również utracie ciepła 
a odzyskiwanie energii cieplnej z powietrza od-
prowadzanego wynosi nawet 94%.
Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oparte 
na	odnawialnych	źródłach	energii:	ogrzewanie	 
i chłodzenie pompą ciepła oraz rekuperacja to 
inwestycja w przyszłość i po prostu komfortowe  
życie. Stiebel Eltron zapewnia 5-letnią gwaran-
cję na swoje urządzenia. 

wPc 05 cool

wPC 05 cool to pompa ciepła solanka-woda pracująca na cele zarówno ogrzewania, jak i przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia, przeznaczona do montażu wewnątrz obiek-
tu. Pracuje na czynniku chłodniczym R410A.
Kompaktowe rozwiązanie z wbudowanymi kluczowymi elementami zapewnia oszczędność 
powierzchni. Mimo niewielkich wymiarów (wys. x szer. x gł. = 1917x600x703 mm) pompa ciepła 
wPC 05 cool zawiera wbudowane wszystkie ważne komponenty, w tym zasobnik ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 200 litrów. Co ważne też szczególnie w budynkach w zabudowie sze-
regowej, ta pompa ciepła jest cicha. Poziom mocy akustycznej (EN 12102) wynosi 45 dB(A).
O jakości wydajności pracy najlepiej świadczą parametry:
-	klasa	efektywności	energetycznej:	A++/A+++
-	moc	grzewcza	przy	B0/W35	(EN	14511):	5.82	kW
-	moc	chłodnicza	przy	B15/W23:	3,80	kW
-	współczynnik	efektywności	energetycznej	przy	B0/W35	(EN	14511):	4,80
- SCOP (EN 14825): 5,325

Przejdź  Więcej o WPC 05 Cool

Vrc-w 400

Rekuperatory VRC-w 400 to wiszące centralne urządzenia wentylacyjne z odzyskiem cie-
pła. Odzyskiwanie nawet 93% energii cieplnej z powietrza odprowadzanego następuje  
w krzyżowo-przeciwprądowym wymienniku ciepła. Rekuperatory zapewniają też wysoką 
czystość powietrza. Decyduje o tym klasa zastosowanych filtrów. w wyposażeniu standar-
dowym są filtry średnio dokładne o wysokiej skuteczności w zatrzymywaniu podstawowych 
zanieczyszczeń, dobrze radzą sobie z pyłkami roślin i potrafią częściowo zatrzymać smog 
czy bakterie – ePM10 ≥ 50% (M5) | ISO Coarse > 60% (G4). Bardziej wrażliwi klienci mają moż-
liwość zakupu dedykowanych filtrów dokładnych klasy F7.
Dzięki wyjątkowo cichej pracy (z poziomem mocy akustycznej 48 dB(A) zgodnie z norma EN 
12102) znakomicie nadają się do mieszkań, domów jednorodzinnych, a nawet małych zakła-
dów przemysłowych. Mają kompaktowe wymiary i zajmują niewiele miejsca. Ich wydajność 
do	400	m³/h	także	predysponuje	je	do	zastosowania	w	niedużych	obiektach.	

Przejdź  Więcej o VrC-W 400 
Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.

ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30

www.stiebel-eltron.pl
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które z kolei przekładają się na emisję niechcia-
nych	dźwięków.	
Nowoczesne pompy ciepła, takie jak te znaj-
dujące się w ofercie Neoheat, wyposażone są  
w sprężarki inwerterowe, które wykorzystują 
taką prędkość obrotową, na jaką w danej chwili 
jest zapotrzebowanie, tym samym pracują ciszej.
Drugim komponentem pomp ciepła w dużym 

stopniu odpowiedzialnym za powstawanie ha-
łasu jest wentylator (konkretnie – jego wirnik za-
sysający powietrze), wykorzystywany do chło-
dzenia części w urządzeniu (w tym wspomnianej 
sprężarki). większe wentylatory o niskich obro-
tach będą cichsze. 

skąd BierZe się Hałas poWietrZNycH 
pomp ciepła?

Początkowo	zdarzało	się,	że	dźwięki	wydawa-
ne przez pompy ciepła były uciążliwe dla użyt-
kowników ceniących sobie ciszę, na szczęście 
branża znacznie rozwinęła się przez ostatnie 
lata – również na tym polu. Obecnie dostępne 

na rynku pompy ciepła powietrze-woda gene-
rują coraz mniejszy hałas. Oczywiście, nadal nie 
da	się	go	całkowicie	wyeliminować.	Jego	źró-
dłem jest przede wszystkim pracująca sprężar-
ka (szczególnie w momencie „rozpędzania się”  
z niskich obrotów na większe). Odpowiada ona 
za przetwarzanie i przesyłanie ciepła do systemu 
grzewczego, co sprzyja powstawaniu wibracji, 

wybór powietrznej pompy ciepła 
odpowiedniej do potrzeb klienta  
to nie lada wyzwanie.  
Trzeba pamiętać o wielu 
parametrach takich, jak: wydajność, 
energooszczędność, moc czy 
kompatybilność z posiadanym 
systemem grzewczym. Bardzo ważna 
jest także głośność pracy pompy 
ciepła, dlatego postanowiliśmy 
przyjrzeć się jej bliżej.

neoHeaT – cicHe pompy ciepła z dofinanSowaniem 

Przejdź  Oferta pomp ciepła NeOHeAT

http://www.instalreporter.pl
https://neoheat.pl/oferta/
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Wpływ	na	natężenie	generowanych	dźwięków	
może mieć także parownik. w tym wypadku ana-
logicznie – warto wybierać pompy o powiększo-
nych parownikach.
Należy pamiętać, że pozostałe elementy urządze-
nia,	chociaż	nie	wydają	podczas	pracy	dźwięków,	
mogą z różnych powodów transportować wibra-
cje,	a	tym	samym	stanowić	wtórne	źródło	dźwięku.

cicHa pompa ciepła, cZyli jaka?

Niska	emisja	dźwięków	przez	pompę	ciepła	to	
nie tylko kwestia komfortu osobistego, ale to za-
gadnienie ściśle regulowane przez polskie prawo. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami hałas mie-
rzony przy granicy działki nie powinien przekroczyć 
55 dB w czasie dnia oraz 45 dB nocą w zabudowie 
wielorodzinnej oraz odpowiednio 50 dB i 40 dB – 
w zabudowie jednorodzinnej. Podane wartości  

rozumiane są jako uśrednione wyniki długookre-
sowe z 8 h pracy w przypadku dnia i 1 h w nocy.
Przestrzeganie powyższych norm nie jest szcze-
gólnie trudne. wszystkie nowoczesne pompy cie-
pła powinny dać sobie z nimi radę. Zwłaszcza  
że raczej nie stawia się jednostki zewnętrznej przy 
samym końcu posesji, a wraz z odległością natęże-
nie	dźwięku	maleje.	W	uproszczeniu	można	przyjąć,	
że hałas zmniejsza się proporcjonalne do kwadratu 
odległości od miejsca jego emisji. Przy takim zało-
żeniu	–	dźwięk	w	odległości	10	m	od	swojego	źró-
dła będzie cichszy już o ok. 20 dB niż 1 m od niego.
Normy jednak nie są najważniejsze, trzeba brać 
pod uwagę wygodę inwestora, ale co również 
bardzo ważne komfort jego sąsiadów. Nawet 
jeśli mieścimy się w ustalonych przepisami ra-
mach, warto zawsze pamiętać o zasadach dobro-
sąsiedzkich i wybrać urządzenie, którego praca 
nie powinna być uciążliwa dla nikogo w okolicy.

Generalny Dystr ybutor Pomp Ciepła Neoheat:  
Iglotech Sp. z o.o., ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn

ogrzewnictwo@iglotech.com.pl, www.iglotech.com.pl
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www.neoheat.pl

innowAcyjne PomPy ciePłA neoHeAt nA liście zum

Obecnie można skorzystać z kilku programów dotacyjnych, aby znacząco obniżyć koszty in-
westycyjne i cieszyć się wydajnym oraz tanim w eksploatacji systemem grzewczym w domu. 
Dofinansowanie pompy ciepła to przedsięwzięcie, na które może zdecydować się każdy, kto 
w swoim domu chce zacząć korzystać z przyjaznych środowisku rozwiązań. Istnieją dedy-
kowane dofinansowania do budynków nowych, a także do tych podlegających termomo-
dernizacji. wciąż najpopularniejszym z programów dotacyjnych pozostaje Czyste Powietrze,  
w którym można zyskać nawet do 35 000 zł na samą powietrzną pompę ciepła. 
Powietrzne pompy ciepła Neoheat zostały zweryfikowane przez ekspertów programu. Pozy-
tywna ocena energooszczędnej pracy urządzenia pozwoliła na to, by pompy ciepła Neoheat 
znalazły się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (lista ZUM). Jest to narzędzie progra-
mu Czyste Powietrze stanowiące jedyną oficjalną bazę urządzeń spełniających wymogi rzą-
dowego programu dofinansowań. Dzięki obecności na niej pomp ciepła Neoheat Inwestor 
zyskuje gwarancję szybkiego rozliczenia dotacji. 
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kompaktoWe i doskoNale WZajemNie 
dopasoWaNe  

Ceny nieruchomości stale rosną. Tym cenniejszym 
staje się każdy metr kwadratowy powierzchni 
mieszkalnej. Nowy system ogrzewania i wenty-
lacji	Viessmann	Invisible	oferuje	już	teraz	prze-
łomowe rozwiązanie, pozwalające optymalnie  

zagospodarować i wykorzystać cenną powierzch-
nię i swobodnie ją aranżować. Pompa ciepła 
najnowszej generacji, moduł wentylacji z odzy-
skiem ciepła i wilgoci, zbiornik wody użytkowej 
i	kompletny	osprzęt:	Viessmann	Invisible	sca-
la te wszystkie składniki w kompaktowy system 
i stwarza w ten sposób przestrzeń dla nowych 
koncepcji aranżacji pomieszczeń. 

Viessmann co roku wprowadza wiele nowych innowacyjnych 
rozwiązań. w 2023 w ofercie firmy pojawiła się modułowa generacja 
urządzeń. w wąskiej obudowie mieści się pompa ciepła do ogrzewania 
wraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i centralą wentylacyjną. 
Urządzenia i elementy systemu ukryte są za indywidualnie dobranymi 
panelami dekoracyjnymi i pozostają niewidoczne.

VieSSmann inViSiBle
Niewidoczne rozwiązanie ogrzewania i wentylacji budynku

Powierzchnie dekoracyjne: można wybierać między wersją w lakierze perłowo-białym, 
a wersją pod indywidualne wykończenia frontów w wersji Manufactureline

elastycZNośĆ W ustaWieNiu

Za indywidualnie dobranymi powierzchniami de-
koracyjnymi niewidocznie i niesłyszalnie pracu-
ją doskonale do siebie dopasowane urządzenia 
systemu	Viessmann	Invisible.	Dzięki	głębokości	
konstrukcyjnej zaledwie 275 mm system zajmu-
je niezwykle mało miejsca. 
Dopuszczalne jest kilka możliwości ustawienia 
modułów:
•	ustawienie	narożne	–	pozwala	rozplanować	po-
mieszczenia	niezwykle	elastycznie	i	oszczędnie;
•	rzędem	–	ustawienie	szeregowe	jest	odpowied-
nie dla długich ścian lub wąskich pomieszczeń  

i przejść. System może być zarówno schowany za 
ścianką, jak i świadomie wystawiony na pierw-
szy	plan,	jako	element	aranżacji	pomieszczenia;
•	blokowe	–	zalety	ustawienia	blokowego	ujaw-
niają się na końcach ścian, przy wolnostojących 
ścianach oraz w przedzielonych pomieszczeniach. 
Na zewnątrz budynku jest ustawiana efektyw-
na i stylowa jednostka zewnętrzna. Czyste linie 
i atrakcyjny design pozwalają na wkomponowa-
nie jednostki zewnętrznej pompy ciepła w każde 
środowisko. Jako jedno z najcichszych urządzeń 
tego rodzaju można ją bez problemu ustawiać 
także z gęsto zabudowanych obszarach lub  
w pobliżu granicy działki.
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- integrowane tłumiki na wszystkich czterech ka-
nałach powietrza
- zintegrowane anemometry do pomiaru rzeczy-
wistego strumienia przepływu powietrza
- maks. strumień objętościowy: 300 m3/h	(dla	200	Pa	 
oporów zewnętrznych instalacji)
- odzysk ciepła (ErP, DIBt, PHI): 80%
- stopień odzysku wilgoci: do 84%
- moc akustyczna: od 33 do 45 dB(A)
- klasa filtrów: G4 dostarczane fabrycznie (F7 jako 
wyposażenie)
- wyposażenie opcjonalne: czerpnie i wyrzutnie 
ścienne, maskownica do ukrycia rur instalacji 
biegnących powyżej modułu wentylacyjnego 
(rozsuwana), rozdzielacze modułowe powietrza, 
podgrzewacz elektryczny powietrza zewnętrz-
nego 1,8 kw

moduł zewnętrzny
Obudowa w stylu Diamond Edge w kolorze gra-
fitowym z dopasowanymi konsolami
Czynnik chłodniczy: R32
Moc akustyczna w trybie nocnym: 50 dB(A)
Temperatura powietrza: -20 do 45°C
Gabaryty:	1080/850/500	mm
Ciężar: 95 kg

daNe tecHNicZNe

moduł hydrauliczny z pompą ciepła 
Vitocal 222-si
Ogrzewanie	wg	EN	14511	przy	A7/W35
Znamionowa moc cieplna: 6,8 kw
Regulacja mocy: 2,6 do 9,0 kw
COP: 5,0
Pobór mocy elektrycznej: 1,36 kw
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Chłodzenie	wg	EN	14511	przy	A35/W18
Znamionowa moc chłodnicza: 6,7 kw
Regulacja mocy: 1,5 do 9,5 kw
EER: 5,1
Pobór mocy elektrycznej: 1,31 kw
Grzałka przepływowa: 8 kw, 400 V
Maks. temperatura zasilania: 60°C
Moc akustyczna: 40 dB(A)

Wyposażenie: dwa czujniki temperatury zasob-
nika, c.w.u., zasobnik buforowy 16 l, zawór bez-
pieczeństwa i manometr cyfrowy, sterowany po-
godowo regulator pompy ciepła z czujnikiem 

temperatury zewnętrznej, czujnik przepływu wody, 
filtr wody grzewczej, chroniący przed zanieczysz-
czeniami, wyposażony w magnes, przeponowe na-
czynie przeponowe 36 l (2 x 18 l) z zaworem z koł-
pakiem, grupa bezpieczeństwa c.w.u. wg DIN 1988, 
zestaw lejów odpływowych, armatura do uzupeł-
niania zamkniętych instalacji grzewczych wodą 
zmiękczoną, łącznie z wkładem zmiękczającym

moduł zasobnika
Zasobnik z nierdzewnej stali szlachetnej, ze sto-
pami do oparcia na stropie
Pojemność: 250 l
Ogrzewanie: system ładowania przez wymiennik
Maks. rozbiór c.w.u. przy temperaturze c.w.u. na 
wypływie 40°C, temperaturze w zasobniku 53°C
i	natężeniu	rozbioru	10	l/min):	330	l
Klasa efektywności energetycznej profil rozbio-
ru (L, XL): A+

moduł wentylacyjny Vitoair Fsi
- entalpiczny wymiennik ciepła – bez potrzeby 
zapewniania odpływu kondensatu

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Magnetyczny separator zanieczyszczeń 1″ serii  
R146C (rys. 2) gwarantuje zaś odpowiednie za-
bezpieczenie wirników pomp cyrkulacyjnych 
przed zanieczyszczeniami pochodzącymi  

z instalacji poprzez zastosowanie siatki filtracyj-
nej 300 µm. Zwiększenie powierzchni filtracyjnej 
do ok. 117 cm2 zapewnia odpowiedni przepływ 
dla pomp ciepła.

kocioł a pompa ciepła

Źródło ciepła, jakim jest pompa ciepła pracu-
je z dużo niższą różnicą temperatury pomię-
dzy zasilaniem a powrotem z instalacji – ok. 5 K.  
Dotychczasowe rozwiązania oparte na kotłach 
bazowały na różnicy temperatury rzędu 15 K czy 
nawet 20 K. Tak więc dla tej samej mocy grzew-
czej (np. 10 kw) i w celu zagwarantowania efek-
tywnej pracy pompy ciepła konieczne jest 3-,  
a nawet 4-krotne zwiększenie przepływu. 

Dla 10 kw przepływ dla kotła gazowego (przy 
ΔT = 20 K ogrzewanie grzejnikowe) wynosi ok. 
430	l/h,	natomiast	dla	pompy	ciepła	(przy ΔT = 
5	K)	przepływ	ten	wynosi	aż	1720	l/h.	Wielkość	
wymaganego przepływu jest 4-krotnie wyższa,  
a	przecież	podczas	modernizacji/wymiany	źró-
dła ciepła używane średnice rur, jak i arma-
tura nie ulega zmianie. Co więcej, zdarza się,  
że i w nowych instalacjach dobór jest niewłaściwy.  
Dlatego właśnie Giacomini podjęło decyzję o zbu-
dowaniu	zestawów	(do	9	kW	dla	A-7/W35),	które	
gwarantują prawidłowy przepływ. 

pakiety giacomiNi

Zastosowano zawory odcinające, których współ-
czynnik	Kv	 jest	niejednokrotnie	o	kilkadziesiąt	
procent wyższy w porównaniu do konkurencyj-
nych zaworów obecnych na rynku o tych samych 
średnicach przyłączeniowych (rys. 1).

Gwałtowny wzrost sprzedaży w ostatnim czasie pomp ciepła typu split i monoblok spowodował 
konieczność dostosowania elementów instalacji do innych wymogów instalacyjnych niż dotychczas, czyli 
między innymi zwiększonych przepływów czynnika grzewczego. wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 
firma Giacomini wprowadziła gotowe rozwiązania, które ułatwiają pracę instalatorów, oszczędzają ich czas, 
a jednocześnie gwarantują odpowiednio wysokie przepływy czynnika grzewczego. Brak doświadczenia 
instalatorów zajmujących się do tej pory kotłami głównie gazowymi wskazał kierunek rozwoju i przyczynił się 
do poszerzenia oferty. Powstały pakiety do pomp ciepła. 

pakieTy giacomini – wSzySTko czego 
poTrzeBujeSz do monTażu pomp ciepła

Marcin Jóskowski

1  Zawory 1″ – różnica powierzchni otworu 
(zielone	pole):	a)	producent	x	Kv	=	25,93,	
b)	Giacomini	Kv	=	48,50	–	87%	wyższy	
współczynnik	Kv

2  Porównanie liczby otworów filtracyjnych na cm2 różnych producentów

Producent X Producent Y

a)

b)
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5  Pakiet zasilania z zaworem przełączającym 
(3-drogowym) i napędem Giacomini wersja 1″ 
i	5/4″

6  Pakiet zasilania przeznaczony do zaworów 
przełączających z gwintem zewnętrznym 1″  
–	wersje	1″	i	5/4″

7  Pakiet zasilania przeznaczony do zaworów 
przełączających z gwintem wewnętrznym 1″  
–	wersje	1″	i	5/4″	

8  Pakiet zasilania przeznaczony do 
pomp ciepła z wbudowanym zaworem 
przełączającym – wersja do przyłączy 
miedzianych fi 28 mm

PObIerz  3  Pompa ciepła typu split wraz z pakietami instalacyjnymi Giacomini

PObIerz  4  Pompa ciepła typu monoblok wraz z pakietami instalacyjnymi Giacomini

9  Pakiet powrotu z magnetycznym 
separatorem zanieczyszczeń – wersje 
przyłączy	1″,	5/4″	oraz	miedzianych	fi	28mm

10  Grupy bezpieczeństwa c.o. i c.w.u.

Pakiety tak przygotowano, aby w przypadku 
pomp ciepła typu split (rys. 3) lub monoblok (rys. 4)  
pasowały do przyłączy różnych producentów 
obecnych na rynku polskim. 
w ofercie znajdują się więc pakiety z przyłą-
czem	1″,	5/4″	oraz	przygotowane	do	przyłączy	
miedzianych fi 28 mm. Zestawy można monto-
wać pionowo – bezpośrednio pod jednostką 
wewnętrzną (pompy ciepła typu split) lub po-
ziomo (pompy ciepła typu monoblok). Pakiety 
zasilania i powrotu wyposażono w termometry 
w kolorze czerwonym lub niebieskim wskazu-
jącym miejsce montażu. w ofercie producen-
tów znajdują się pompy ciepła z wbudowany-
mi zaworami 3-drogowymi lub też oddzielnie 
montowanymi zaworami 3-drogowymi z gwin-
tem zewnętrznym (GZ) lub wewnętrznym (Gw). 
Dlatego też w zestawach Giacomini znajdują się 
odpowiednio pakiety: z zaworem 3-drogowym 
marki Giacomini, bez zaworu 3-drogowego oraz 
dostosowane do wykorzystania zaworu 3-dro-
gowego Gw lub GZ (rys. 5÷9).

http://www.instalreporter.pl
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ZestaWy dodatkoWe

Dodatkowe zestawy to grupy bezpieczeństwa 
c.o. i c.w.u. (rys. 10). wyposażono je w odpo-
wiedni manometr oraz zawór bezpieczeństwa 
(dla c.o. 3 bar, dla c.w.u. 6 bar). Ponadto w ze-
stawie jest też 8-litrowe (niedługo trafi do oferty  

zestaw 16-litrowe) naczynie przeponowe na przy-
łączu śrubunkowym z odcięciem oraz syste-
mem LOTO (Logout, Tagout), który gwarantu-
je niezmienność pozycji zaworu tak, aby tylko 
uprawniona osoba decydowała, czy naczynie 
przeponowe ma być w obiegu czy nie (np. w cza-
sie czynności serwisowych). Zaletą tych naczyń 
jest konstrukcja, dzięki której czynnik grzewczy 
nie ma kontaktu ze stalową obudową naczynia 
przeponowego, całkowicie eliminując w ten spo-
sób możliwość powstania korozji. 
Pakiet	buforu	1″	lub	5/4″	(rys.	11)	składa	się	z	ter-
mometru, zaworu odpowietrzającego z zaworem 
stopowym oraz z zaworu spustowego. Firma Gia-
comini przygotowała wersje z gwintami 1″ oraz 
5/4″,	z	przyłączami	kątowymi	lub	prostymi.	Ze-
stawy te charakteryzują się samouszczelnieniem 
typu TG, gwarantując pełną szczelność bez użycia 
jakichkolwiek dodatkowych uszczelnień np. pakuł.
Pakiet uzupełniania wody (rys. 12) w instala-
cji c.o. został zbudowany na bazie dozownika 

polifosfatów, który zapewnia odpowiednią ja-
kość wody służącej do uzupełnienia instalacji c.o.  
Dodatkowo zastosowany automatyczny zawór 
dopuszczania wody do instalacji gwarantuje, np. 
w przypadku pomp ciepła typu monoblok, stałe 
uzupełnianie zładu wody w przypadku zadziała-
nia zaworu antyzamarzaniowego. 
w pompach ciepła typu monoblok należy pamię-
tać o zastosowaniu zaworu zabezpieczającego 
przed zamarzaniem (rys. 13), który w przypadku 
np. awarii zasilania zabezpieczy układ przed cał-
kowitym zamarznięciem. 
warto nadmienić tutaj, że nie stosuje się zawo-
ru antyzamarzaniowego, jeśli instalacja działa 
na roztworze glikolu. Jest wiele gotowych sche-
matów instalacyjnych pomp ciepła (np. z bufo-
rem podłączonym szeregowo lub równolegle) –  
warto zawsze bazować na sprawdzonych roz-
wiązaniach (rys. 14).

13  Zawór antyzamarzaniowy
15  Samouszczelnienie TG odporne na 
roztwór glikolu (do 50%) 

podsumowując, w instalacjach z pom-
pami ciepła istotny jest odpowiedni do-
bór armatury instalacyjnej, która za-
pewni niskie opory hydrauliczne przy 
nawet 4-krotnie wyższym przepływie 
czynnika grzewczego (w porównaniu 
do dotychczasowych źródeł ciepła). Ba-
zując na sprawdzonych i odpowiednio 
dobranych pakietach instalacyjnych 
pochodzących od jednego producen-
ta, instalator po montażu i urucho-
mieniu pompy ciepła ma gwarancję 
poprawnej i ekonomicznej pracy sys-
temu grzewczego. Warto jeszcze do-
dać, że pakiety giacomini bazują na 
tzw. samouszczelnieniu tg (rys. 15), 
które gwarantuje niezawodną pracę 
oraz oszczędność czasu. 

PObIerz  14  Przykładowy schemat 
instalacji pompy ciepła typu split  
z buforem równoległym

12  Pakiet uzupełniania wody w instalacji c.o.

11  Pakiety buforu z przyłączami prostymi 
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KAN, jako producent, od lat dostarcza wysokiej 
jakości rozwiązań umożliwiających profesjonal-
ne zaopatrzenie budynku w systemy grzewcze  
i wodne. Jednym z nich jest KAN-therm ultraLI-
NE. Bazuje na dowolnej konfiguracji trzech rodza-
jów rur i kształtek wykonanych z PPSU i mosią-
dzu, kończąc na symetrycznej, nasuwanej tulei. 
w praktyce uniwersalność i wielofunkcyjność sys-
temu wynikają z zastosowania różnego rodzaju rur, 
takich jak PERTAL2 z warstwą aluminium, PEXC  
i PERT2 z warstwą EVOH, a także kształtek o tej sa-
mej konstrukcji i nasuwanej tulei z tworzywa PVDF. 
Standardowo montaż systemu powinien być pro-
wadzony w temperaturze dodatniej. Pamiętajmy 
również, że do wykonania połączeń w systemie 
KAN-therm ultraLINE rekomendujemy użycie ory-
ginalnych narzędzi KAN-therm (ręcznych lub aku-
mulatorowych), które zapewnia łatwą, bezpieczną  
i bezawaryjną instalację poszczególnych elementów.

NarZędZia Z gWaraNcją peWNego 
moNtażu

Zestaw narzędzi KAN-therm oparty jest na pra-
sie akumulatorowej i kielichownicy, dodatkowo 
wyposażonych w wymienne głowice i widelce 

dostosowane do całego zakresu średnic syste-
mu. Instalator może również wykonać montaż, 
korzystając ze standardowych pras elektrycz-
nych stosowanych do zaciskania promieniowe-
go. Opcja ta realizowana jest dzięki specjalnemu 
adapterowi systemu KAN-therm ultraLINE oraz 
prasy typu PRESS. 

doWolNa koNFiguracja systemóW

warto zwrócić uwagę na możliwość równocze-
snego łączenia poszczególnych systemów KAN-
-therm. wprowadziliśmy praktyczne rozwiązanie 
w	postaci	złączki	przejściowej/	łącznika	ultraLINE/
PUSH, która pozwala na płynne przejście z jedne-
go systemu na drugi bez użycia połączeń skręca-
nych. w ten sposób uzyskane połączenie traktuje-
my jako nierozłączne, można je więc bezpiecznie 
ukryć w betonie. w zestawie z mosiężną złącz-
ką, która pozwala na łączenie elementów syste-
mów KAN-therm PUSH i ultraLINE, a także dwóch 
tulei przesuwnych o odpowiednich średnicach. 
Systemy KAN-therm mają potwierdzoną labora-
toryjnie ponad 50-letnią trwałość. Prawidłowy 
montaż i obsługa to podstawa działania syste-
mów KAN-therm przez wiele lat.

Branża sanitarna oferuje obecnie ogromny wybór materiałów  
i	narzędzi	do	montażu.	Oferta	KAN	to	odpowiedź	na	konkretne	potrzeby	
użytkowników, ale również instalatorów specjalizujących się w montażu 
określonych systemów, zwłaszcza realizacji niekomercyjnych. 

SySTem kan-THerm ulTraline, czyli nowoczeSne 
rozwiązanie na rynku inSTalacyjnym
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WeNtylacja steroWaNa 
ZapotrZeBoWaNiem 

Systemy HVAC, które stale pracują z maksymal-
ną wydajnością, zużywają dużo energii elektrycz-
nej, co skutkuje wysokimi kosztami eksploatacji. 
Dlatego obecnie standardem staje się wentyla-
cja sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem. Jako 
parametr kontrolny często wykorzystywany jest 
poziom stężenia CO2, ponieważ ściśle koreluje  
z jakością powietrza. Czujniki dostarczają dokład-
ne informacje o poziomach CO2 i uruchamiają sys-
tem wentylacji po osiągnięciu określonego limitu. 
Chociaż normy dotyczące komfortu są różne na 
całym świecie, panuje zgoda co do tego, że po-
ziom CO2 powinien być zawsze utrzymywany po-
niżej 1000 ppm i nie przekraczać w dłuższym cza-
sie 1500 ppm. Rozwiązaniem pozwalającym na 
osiągnięcie kompromisu pomiędzy zapewnieniem 
dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach i ni-
skimi rachunkami za energię jest pomiar i dosto-
sowywanie poziomu CO2 co 30 sekund. 

cZujNik Z podWójNym detektorem

Typowy czujnik CO2	składa	się	ze	źródła	światła	 
i dwóch detektorów (rys. 1). Gdy światło przecho-
dzi przez komorę pomiarową wypełnioną powie-
trzem z pomieszczenia, jest absorbowane przez 
obecne cząsteczki. Jeden z detektorów ma filtr  
z okienkiem około 4,3 µm – co odpowiada pikowi 
w widmie absorpcji CO2. Oznacza to, że rejestruje 
tylko ekstynkcję światła spowodowaną obecno-
ścią cząsteczek CO2 (fala długość 4,3 μm ma mak-
symalny współczynnik pochłaniania przez CO2, na-
tomiast minimalny dla innych gazów w powietrzu).
Drugi detektor (referencyjny) mierzy niefiltrowane 
natężenie światła, umożliwiając określenie pozio-
mu CO2 poprzez porównanie dwóch pomiarów. 
Dwa czujniki pomagają również przeciwdziałać  

Chociaż większość czujników jest początkowo do-
kładna, po jakimś czasie może rozregulowywać się, 
co wymaga częstej kalibracji. Takie rozwiązanie w nie-
których przypadkach nie sprawdzi się, np. w obiek-
tach użytkowanych 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Zła wentylacja, a co za tym idzie brak świeżego  

powietrza	w	pomieszczeniach,	źle	wpływa	na	zdro-
wie przebywających tam ludzi. Średnio człowiek 
spędza do 90% życia w pomieszczeniach. Dlate-
go ważne jest zapewnienie wysokiej jakość po-
wietrza i właściwe monitorowanie poziomu CO2, 
zwłaszcza w obiektach, w których przebywa  

wiele osób. Podwyższone stężenie CO2 może być 
dobrą wskazówką, mówiącą o tym, że w pomiesz-
czeniu potrzebna jest dodatkowa wentylacja. Po-
nadto wzrost CO2 często idzie w parze ze wzrostem 
stężeń lotnych związków organicznych (LZO), po-
nieważ oba te związki są emitowane przez ludzi.

Ludzie spędzają dużo czasu w pomieszczeniach, dlatego ważne jest monitorowanie w nich jakości 
powietrza. Skutecznie można to robić, badając stężenie CO2. Coraz częściej zastosowanie znajdują 
systemy HVAC, regulujące przepływ powietrza na podstawie poziomu CO2. Aby jednak dostarczać 
odpowiednią ilość powietrza bez nadmiernej wentylacji, co może niepotrzebnie podnosić koszty energii, 
systemy muszą być wyposażone w niezawodne czujniki. Dlatego warto wybierać wytrzymałe czujniki,  
które zapewnią prawidłowe pomiary CO2 bez ciągłych regulacji.

czujniki co2 w SySTemacH HVac
YoraM Mot tas ,  sebast ian eberle*
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* yoram mottas – systems engineer for sensor development, sebastian eberle – head of development environmental sensing technology, Belimo
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testoWaNie i WeryFikacja 

Aby zagwarantować długoterminową stabil-
ność i funkcjonalność czujników CO2, należy 
przeprowadzić rozszerzone testy w celu upew-
nienia się, że czujnik może działać w różnych 
warunkach. Czujniki należy zatem testować 
przez dłuższy okres – nawet kilka tygodni – 
obejmujący wszystkie możliwe warunki pogo-
dowe. Należy skupić się przede wszystkim na 
tych, o których wiadomo, że powodują duże 
obciążenie urządzenia. Przykładowo wydaj-
ność w mokrym trybie bez kondensacji można  

przetestować przy wilgotności względnej 95% 
i temperaturze 35°C, aby upewnić się, że czuj-
nik wykazuje odporność na korozję i zachowa 
swoją wydajność. Z kolei pomiary suchego cie-
pła powinny być wykonywane w wyższej tem-
peraturze – 60÷70°C, aby można było potwier-
dzić, że nie występuje rozregulowanie z powodu 
różnicy współczynników rozszerzalności mate-
riałów. Ponieważ wewnętrzne gradienty tem-
peratury mogą również odgrywać ważną rolę  
w ogólnej wydajności urządzenia, elementy czuj-
nika muszą być zbudowane w sposób minima-
lizujący samonagrzewanie.

spadkowi natężenia światła wynikającemu z de-
gradacji	źródła	światła	 lub	obecności	małych	
cząstek pyłu. Aby jeszcze bardziej zwiększyć 
wytrzymałość czujników, należy je wyposażyć  
w osłonę przeciwpyłową, która zapobiega za-
kłócaniu działania detektorów przez cząsteczki.
Chociaż pomiary za pomocą czujników z po-
dwójnymi detektorami są uważane za dokład-
ne, nie gwarantują jednak stabilnych pomiarów 
długoterminowych, ponieważ dolna wartość gra-
niczna (linia bazowa) może zmieniać się w cza-
sie z powodu starzenia się elementów czujnika. 
Można to naprawić za pomocą automatycznej 
korekcji linii bazowej ABC (Automatic Baseline 
Correction), która stale śledzi najniższe odczy-
ty czujników i koryguje wszelkie wykryte od-
chylenia. Takie podejście dobrze sprawdza się  
w budynkach, które okresowo są nieużytkowane  
(np. biurowce zamknięte w weekendy). 

Nie jest już jednak tak proste w obiektach dzia-
łających	24/7	 (np.	szpitalne	 izby	przyjęć,	cen-
tra logistyczne lub fabryki). Dlatego kluczowe 
znaczenie ma stosowanie czujników, które za-
pewniają dokładne długoterminowe pomiary 
bez konieczności ciągłej kalibracji, takich, któ-
re można stosować niezależnie od wzorców za-
jętości obiektów.
Czujnik musi być w stanie dokładnie mierzyć stę-
żenie CO2 w każdych warunkach, co oznacza, że 
powinien charakteryzować się dobrą odporno-
ścią zarówno na powolne, jak i nagłe zmiany ci-
śnienia, temperatury i wilgotności. Należy rów-
nież uwzględnić różnice ciśnienia na różnych 
wysokościach, ponieważ nawet wysokość 400 m  
n.p.m. powoduje przesunięcie zmierzonego stę-
żenia CO2 o 70 ppm. Dlatego każdy wysokowydaj-
ny czujnik CO2 powinien mieć funkcję kompen-
sacji ciśnienia bezwzględnego (rys. 2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈ 865 ppm  
≈ -85 ppm odchylenie 

≈ 895 ppm 
≈ -55 ppm odchylenie 

950 ppm 

950 ppm 

≈ 920 ppm 
≈ -30 ppm odchylenie 

Wysokość nad poziomem morza 

≈ 0 metres 
≈ 0 odchylenie 

2  Porównanie czujników z kompensacją ciśnienia bezwzględnego i bez kompensacji na różnych 
wysokościach 

 
 

CO2 IR filtr 
~4.3 μm 

Czujniki optyczne 

Filtr – punkt odniesienia Obszar czujnika 

Źródło 
światła 

Powietrze zewnętrzne 
 

1  Schemat działania czujnika CO2 z podwójnym detektorem NDIR (niedyspersyjna absorpcja 
podczerwieni)

- czujnik z kompendacją ciśnienia
- czujnik bez kompensacji ciśnienia
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Obszarem zastosowań systemu Temponox jest 
ogrzewanie i chłodzenie. Cały asortyment zo-
stał oznakowany za pomocą dwóch brązowych 
linii na rurach oraz kropek w tym samym ko-
lorze na złączkach. Złączki mają dodatkowo 
symbol przekreślonego kranu (nie nadaje się 
do	wody	użytkowej)	i	wyraźne	karby	na	szczy-
tach. Dzięki temu, podczas pracy na budowie, 
również przy słabym oświetleniu, praktycznie 
wyeliminowano możliwość pomyłki z innymi 
produktami Viega ze stali nierdzewnej, dopusz-
czonymi do instalacji wody użytkowej. Zapo-
biega to także mieszaniu ze sobą komponen-
tów różnych systemów. 

Wysoka odporNośĆ Na koroZję

Temponox stanowi atrakcyjną alternatywę dla 
instalacji grzewczych i chłodzących, projek-
towanych z myślą o wymagającym środowi-
sku pracy. Dzięki doskonałym właściwościom 
antykorozyjnym, rury ze stali nierdzewnej  
z dopasowanymi złączkami zaprasowywa-
nymi, gwarantują długą żywotność instala-
cji. w systemie Temponox nie ma konieczno-
ści stosowania dodatkowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego, gdy wilgoć przenikająca 
przez jastrych styka się bezpośrednio z po-
wierzchnią rury. Dzieje się tak często w nie-
właściwie zabezpieczonych, wychodzących  
z podłogi przyłączach grzejników lub w wyni-
ku przypadkowego uszkodzenia w trakcie prac  
montażowych. 
Nawet w przypadku ryzyka powstawania kon-
densatu, związanego z zamkniętymi obiegami 
chłodzenia, nie musimy stosować dodatkowych, 
kosztownych środków ochrony antykorozyj-
nej. warto również wspomnieć, że rury ze sta-
li nierdzewnej zapewniają estetyczny wygląd 
całej instalacji. 

Firma Viega wprowadza na polski rynek zupełnie nowy 
system rur i kształtek Temponox, przeznaczony do 
montażu trwałych i bezpiecznych instalacji grzewczych 
oraz chłodzących. Szeroka oferta obejmuje złączki 
zaprasowywane ze stali nierdzewnej chromowo-
niklowej o średnicach od 15 do 108 mm.

Temponox – nowy SySTem zapraSowywany 
ze STali nierdzewnej firmy Viega
Kompletne rozwiązanie do wysokiej jakości instalacji  
grzewczych i chłodzących
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kompletNy asortymeNt

Temponox to kompletny system, składający się 
z rur i złączek o średnicach od 15 do 108 mm. 
Oprócz standardowych elementów, takich jak 
łuki, trójniki, mufy, złączki przejściowe z gwintem 
i kołnierze, oferta obejmuje wszystkie niezbędne 
elementy montażowe do instalacji grzewczych i 
chłodzących. 
wszystkie złączki zaprasowywane są fabrycznie 
wyposażone w element uszczelniający z EPDM.  
w przypadku instalacji o wyższych wymaganiach 

w zakresie temperatury roboczej, można je łatwo 
wymienić na uszczelki z FKM. Dotyczy to na przy-
kład zastosowania w przewodach przyłączenio-
wych do kolektorów próżniowych.
Montaż złączek zaprasowywanych Temponox 
odbywa się za pomocą sprawdzonych zaciska-
rek Viega Pressgun i dopasowanych szczęk za-
ciskowych. Nie ma więc potrzeby inwestowania 
w dodatkowe narzędzia, by pracować w nowym 
systemie. 
Szczegółowe informacje o systemie Temponox są  
dostępne	na	stronie	www.viega.pl/Temponox

nowy ProGrAm „enerGiA dlA wsi”

Celem nowego programu priorytetowego „Ener-
gia dla wsi”, który zostaje uruchomiony w Naro-
dowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej od 25 stycznia br., jest zwiększenie 
wykorzystania (OZE) na terenie gmin wiejskich i 
wiejsko-miejskich. Budżet pierwszego naboru 
wynosi 100 mln zł.
Z dofinansowania w ramach programu „Energia 
dla wsi” będą mogły skorzystać istniejące spół-
dzielnie energetyczne lub ich członkowie będący 
przedsiębiorcami, a także powstające spółdziel-
nie energetyczne oraz rolnicy – osoby fizyczne, 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej oraz osoby prawne (które w ra-
mach działalności rolniczej, prowadzonej przez 
okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą gospo-
darstwo rolne w rozumieniu przepisów o podat-
ku rolnym, położone w ramach zabudowy za-
grodowej w rozumieniu przepisów o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny pro-
dukcji rolnej).
w przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE 
będzie służyła prowadzeniu działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania energii z odna-
wialnych	źródeł	energii,	beneficjentem	progra-
mu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną 
działalnością.

Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego 
dla: instalacji fotowoltaicznych lub turbin wia-
trowych, biogazowni i elektrowni wodnych oraz 
magazynów	energii	zintegrowanych	z	tymi	źró-
dłami. Pożyczka będzie mogła sięgnąć do 100% 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (maks. 
do 25 mln zł), a dotacja nawet do 65% kosztów 
kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Inwesty-
cje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złoże-
nia wniosku o dofinansowanie. Przez „rozpoczę-
cie inwestycji” należy rozumieć podjęcie robót 
budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie 
wiążącego zobowiązania do zamówienia urzą-
dzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czy-
nić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.
Program „Energia dla wsi” jest kontynuacją i roz-
szerzeniem zakończonego już naboru dla czę-
ści 2) „Biogazownie i małe elektrownie wodne” 
programu Agroenergia. Nabory dla jego części 
1) „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszą-
ce magazyny” są nadal prowadzone przez woje-
wódzkie fundusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej.
Nabór wniosków w ramach programu „Energia 
dla wsi” ma się odbywać, w trybie ciągłym od 25 
stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpa-
nia przewidzianej puli środków.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij 
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klasyfikacja systemu sps musi być zgodna ze 
standardami ceN/tr 1749.
w zależności od sposobu odprowadzenia spa-
lin i zasysania powietrza dopuszczona jest róż-
na konfiguracja systemów kominowych, gdzie:
B – spaliny odprowadzane na zewnątrz, powie-
trze do spalania pobierane jest bezpośrednio  
z pomieszczenia, w którym zamontowano kocioł,
C – spaliny odprowadzane na zewnątrz, powie-
trze do spalania pobierane jest z zewnątrz po-
mieszczenia.

Przedstawia to szczegółowo schemat obok.

konfiguracja c13 (system poziomy)	wg	CEN/TR	
1749: odprowadzenie spalin i doprowadzenie po-
wietrza odbywa się poprzez przechodzące przez 
ścianę zewnętrzną lub przepust dachowy przewo-
dy	koncentryczne	bądź	rozdzielone	(jednak	położo-
ne blisko siebie – maks. 0,5 m), w jednakowej strefie 
ciśnień, tak aby podlegały one podobnym warun-
kom pracy pod względem działania wiatru. w tym 
systemie montować można tylko kotły do 21 kw.

Każdy kondensacyjny kocioł gazowy wymaga odpowiedniego 
sposobu odprowadzania spalin oraz doprowadzania powietrza. 
wybór systemu powietrzno-spalinowego (SPS), dobór średnic oraz 
trasa przewodów uzależnione są od indywidualnych warunków 
montażu. wyboru odpowiedniego systemu powinien dokonywać 
instalator, który będzie przeprowadzał montaż. 

SySTemy odprowadzania Spalin oraz Skroplin  
z gazowycH koTłów kondenSacyjnycH

AnnA PAwłowsk A-k AwA
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dodatkowo należy zastosować neutralizator 
kondensatu. Zazwyczaj w przypadku kotłów  
o mocy do 200 kw nie jest to wymagane. Po-
wstałe skropliny o odczynie kwaśnym (pH 4-5) 
traktowane są jako ścieki bytowe, które można 
odprowadzać bezpośrednio za pomocą insta-
lacji wykonanej z materiału odpornego na koro-
zję – tworzywa sztucznego. Potwierdzone jest, 
że kondensaty to roztwory kwaśne, zawierające 
wiele związków chemicznych takich jak chlorki, 
siarczany czy azotany, które mogą mieć nieko-
rzystne oddziaływanie na środowisko. Dlaczego 
więc odprowadzamy je do ścieków? Ścieki komu-
nalne mają odczyn zasadowy – trafiają tam my-
dła, proszki do prania itp. Umożliwia to neutra-
lizację kondensatów z kotłów kondensacyjnych,  

redukując tym samym ich negatywny wpływ na 
glebę i wody gruntowe. Aby zapewnić prawidło-
we odprowadzanie kondensatu należy zachować 
odpływ ze spadkiem >3° (5%), a przyłącze musi 
cały czas pozostawać drożne. Odpływ musi zo-
stać tak poprowadzony, aby łuki i kolana nie po-
wodowały potencjalnego zatykania przewodów, 
ponieważ może to doprowadzić do powstania 
niebezpiecznego wycieku. w przypadku braku 
możliwości zastosowania grawitacyjnego odpro-
wadzania kondensatu konieczne jest użycie urzą-
dzenia wspomagającego w postaci np. pompki 
skroplin. Aby cały proces odprowadzania skroplin 
przebiegał wydajnie i bezpiecznie, należy pamię-
tać o regularnym (min. raz w roku) czyszczeniu 
syfonu przyłączeniowego na instalacji kanalizacji. 

system pionowy (c33, c43, c93)
konfiguracja c33: odprowadzenie spalin i dopro-
wadzenie powietrza poprzez przechodzące przez 
dach przewody koncentryczne lub rozdzielone jed-
nak położone blisko siebie (maks. 0,5 m), w jednako-
wej strefie ciśnień, tak aby podlegały one podobnym 
warunkom pracy pod względem działania wiatru.
konfiguracja c43: odprowadzenie spalin i za-
sysanie powietrza poprzez przewód kominowy 
pojedynczy lub zbiorczy stanowiący część bu-
dynku. Komin typu LAS, czyli wielokrotne wy-
korzystanie układu C43 w postaci zbiorczego ka-
nału spalinowego wyprowadzonego przez dach 
umożliwia wspólne odprowadzenie spalin z kil-
ku	źródeł.	Kotły	typu	C43	wraz	z	ich	przewoda-
mi przyłączeniowymi są przystosowane do pod-
łączenia tylko do kominów o ciągu naturalnym.  
Co istotne w systemie C43 typu LAS, kotły gazo-
we kondensacyjne nie mogą spalać propanu (ta-
kie użytkowanie jest prawnie zabronione).
konfiguracja c93: w obrębie kotłowni podłączenie 
doprowadzenia	powietrza/odprowadzenia	spalin	

za pośrednictwem przewodów koncentrycznych, 
a dalej w szachcie odprowadzenie spalin oddziel-
nym przewodem i doprowadzenie powietrza prze-
ciwprądowo wykorzystując istniejący szacht.

konfiguracja c83 (rozdzielny): odprowadzenie 
spalin na zewnętrz przewodem kominowym po-
jedynczym lub zbiorczym stanowiącym część bu-
dynku, a powietrze do spalania pobierane osob-
nym przewodem poprzez ścianę zewnętrzną.

konfiguracja c53: odprowadzenie spalin prze-
wodem kominowym przez dach, a doprowadze-
nie powietrza przewodem osobnym lub koncen-
trycznym przez ścianę, w strefach podlegających 
różnym ciśnieniom, wlot i wylot powietrza nie 
może być na przeciwległych ścianach budynku.

konfiguracja c53: odprowadzenie spalin prze-
wodem kominowym przez dach, a doprowadze-
nie powietrza przewodem osobnym lub koncen-
trycznym przez ścianę, w strefach podlegających 
różnym ciśnieniom, wlot i wylot powietrza nie 
może być na przeciwległych ścianach budynku.

konfiguracja B23: odprowadzenie spalin na 
zewnętrz przewodem kominowym, a zasysanie 
powietrza do spalania bezpośrednio z pomiesz-
czenia, w którym zamontowany jest kocioł. Pod-
stawą poprawnego działania kotła w systemie 
B23 jest prawidłowa wentylacja pomieszczenia.

odproWadZaNie skropliN a kWestie 
ekologicZNe

wewnątrz każdego kondensacyjnego kotła gazo-
wego powinien być zamontowany syfon do od-
prowadzania kondensatu. wąż odprowadzania 
skroplin wychodzący na zewnątrz kotła należy 
podłączyć do instalacji kanalizacyjnej. Niekiedy  

kondensAcyjne kotły GAzowe condens firmy sAs

polski producent – polski kocioł. Od ponad 40 lat firma SAS produkuje urządzenia grzew-
cze w swojej fabryce w Owczarach obok Buska-Zdroju. Niedawno wprowadziła do oferty tak-
że wiszące gazowe kotły kondensacyjne. wybierając kotły gazowe marki SAS, wspierasz ro-
dzimy rynek i polską gospodarkę.
jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. Kocioł jednofunkcyjny CONDENS (19, 24, 30, 42 kw) za-
projektowany został dla potrzeb centralnego ogrzewania, można jednak podłączyć do nie-
go zewnętrzny zasobnik c.w.u., co umożliwi przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kocioł  
w wersji dwufunkcyjnej CONDENS PLUS (19, 24, 30 kw) zaprojektowano zarówno do central-
nego ogrzewania, jak i do produkcji c.w.u. przepływowo za pośrednictwem 
wbudowanego płytowego wymiennika ciepła.
palnik Bluejet premix. Palnik Bluejet z systemem wewnętrznego wstęp-
nego mieszania gazu i powietrza (Premix) zapewnia stabilność płomienia 
(w całym zakresie – również przy mocy minimalnej), szybką reakcję oraz 
bardzo duży zakres modulacji mocy (zmniejszenie cykli zapłonu wpływa 
na dłuższą żywotność komponentów i optymalizację zużycia gazu) przy 
zachowaniu niskiego poziomu emisji CO i NOx (klasa 6 dla 2E-G20).
gaz g20, g30 lub g31. Kondensacyjne kotły gazowe CONDENS dostoso-
wane są pracy z najczęściej występującymi typami gazu dostępnymi na 
rynku. Kocioł fabrycznie ustawiony jest na gaz ziemny 2E (G20) – autory-
zowany instalator lub serwisant może jednak dokonać jego przezbrojenia 
na gaz dostępny na miejscu instalacji.

Przejdź  Więcej o kotle CONdeNS

o czym nAleży PAmiętAć,  
montując kocioł w systemie B23?

•	Wentylacja	nawiewna	musi	mieć	otwór	150	cm2 lub 
2 otwory, każdy po 75 cm2 powierzchni czynnej.
•	Otwór	doprowadzenia	powietrza	do	pomieszczenia	
musi pozostać otwarty. Nie wolno zamykać ani prze-
słaniać otworów doprowadzających powietrze.
•	Szacht,	do	którego	jest	wprowadzony	przewód	spa-
linowy, musi być wentylowany na całej wysokości.
•	Pomieszczenie,	w	którym	zainstalowano	kocioł	musi	
mieć otwór wywiewny o przekroju co najmniej 75 cm2 
osłonięty kratką wentylacyjną znajdująca się na wy-
sokości min. 1,8 m.
Montaż kotłów w systemie B23 jest prawnie zabroniony 
w pomieszczeniu o dużej wilgotności np. łazienka, pral-
nia, basen, kuchnia oraz pomieszczeniu o dużym zapy-
leniu (np. hala produkcyjna) czy w atmosferze o dużym 
stężeniu środków chemicznych (np. zakład fryzjerski).

http://www.instalreporter.pl
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szybkozłączki – łączy z zewnętrznym zbiornikiem 
na wodę. Łapacz można założyć na istniejącym 
orynnowaniu i połączyć go z większością do-
stępnych na rynku zewnętrznych zbiorników na 
wodę. Nadmiar wody z napełnionego deszczów-
ką zbiornika jest odprowadzany rurą spustową 
do odbiornika, czyli do gminnej kanalizacji lub 
– najbardziej ekologicznie – do umieszczonych 
pod ziemią skrzynek retencyjno-rozsączających. 
– Według szacunków podczas deszczu z dachu 
o powierzchni 120 m² przez 20 minut można ze-
brać nawet 360 litrów wody. Dlatego stworzyli-
śmy łapacz deszczu – element uzupełniający nasz 
system rynnowy Kanion. Łapacz dostępny jest  
w dwóch średnicach – 90 i 110 mm, w aż 5 kolorach  

Susza staje się palącym problemem – szczególnie 
w zabetonowanych miastach i na coraz gęściej 
zaludnionych terenach podmiejskich. Coraz czę-
ściej poruszany jest problem odpowiedzialnego 
i rozsądnego gospodarowania wodą opadową, 
szczególnie wokół domów jednorodzinnych. Ro-
śnie też świadomość społeczeństwa, które chce 
uczestniczyć w kształtowaniu i odnawianiu za-
sobów wodnych. To ważna zmiana, bo niestety 
woda deszczowa na terenach zurbanizowanych 
była – jak dotąd – traktowana po macoszemu (na-
leżało ją szybko odprowadzić do kanalizacji desz-
czowej	i/lub	do	rzek).	W	myśleniu	o	deszczówce	
nastąpił zatem zwrot – wiemy, że trzeba ją gro-
madzić, aby potem móc ją wykorzystać, np. do 

podlewania roślin. Coraz częściej słyszymy także 
hasło „retencja” – rozumiane jako ogrody desz-
czowe czy naziemne lub podziemne zbiorniki do 
gromadzenia wody deszczowej. Łapanie desz-
czówki stało się tematem pilnym w sytuacji su-
szy obecnej lokalnie, ale wywołanej przez zmia-
ny klimatyczne, które są globalne.

łapacZ desZcZu WaViN

Praktycznym, bezobsługowym i prostym rozwią-
zaniem, pomagającym zatrzymać na dłużej desz-
czówkę,	jest	łapacz	deszczu	marki	Wavin.	To	rodzaj	
kształtki, którą montuje się na rurze spustowej 
orynnowania, a następnie – za pomocą wężyka i 

Dla	Wavin	przejęcie	holenderskiego	start-upu	
MetroPolder to ważny ruch. Pozwolił firmie pozyskać 
ekspercką wiedzę i innowacyjne rozwiązania z zakresu 
ochrony terenów miejskich przed powodziami. 
Wiedza	i	doświadczenie	MetroPolder	pozwalają	Wavin	
zbliżyć się do celu, czyli realizacji projektu zamknięcia 
cyklu wodnego w miastach, a tym samym zwiększyć 
odporność miast na zmiany klimatyczne. To ważne, 
szczególnie w czasach narastających, ekstremalnych 
warunków pogodowych oraz długich okresów suszy, 
które sprawiają, że życie w miastach – na całym świecie 
– staje się coraz trudniejsze.

deSzczowe rozwiązania waVin
Systemy: rynnowy Kanion i do gromadzenia  

opadów przy domu

Łapacz	deszczu	Wavin

http://www.instalreporter.pl
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w obliczu tych problemów znaczenia nabiera od-
powiednie zagospodarowanie opadów i skutecz-
ny odbiór wody z dachu, nawet podczas gwał-
townych deszczy, a następnie jej retencjonowanie 
oraz efektywne rozprowadzenie. Takie rozwiąza-
nia można wprowadzić przede wszystkim wokół 
domów, gdzie system rynnowy, połączony z ła-
paczem deszczu i odbiornikiem w gruncie, po-
zwala na zatrzymanie wody opadowej w specjal-
nych zbiornikach: naziemnych (dzięki łapaczom 
deszczu) oraz podziemnych. Taki system umoż-
liwia również prawidłowe rozsączanie zgroma-
dzonej wody, przez co zapobiega stepowieniu  
terenu i wspiera ekologiczne gospodarowanie 
wodą (zasilanie wód gruntowych). w konsekwencji  

system tego typu ogranicza zużycie wody do 
podlewania oraz zmniejsza opłaty za odprowa-
dzanie deszczówki do kanalizacji.
Rosnące ceny wody oraz problemy z jej dostęp-
nością podczas suszy – choć na razie przejścio-
we i lokalne – sprawiają, że optymalnym rozwią-
zaniem w przypadku domów jednorodzinnych 
jest własny system retencjonowania wody. Dla-
tego warto zdecydować się na rozwiązanie, które 
opiera się na dobrze wyprofilowanych rynnach  
i bezobsługowym gromadzeniu deszczówki. Dzię-
ki temu cenna woda zostaje blisko domu i nie 
ucieka szybko do kanalizacji. A to dowód na to, 
że każda decyzja ma znaczenie.
Fot. Wavin

(brązowym, białym, czarnym, grafitowym i cegla-
stym), aby optymalnie dopasować go do nowej 
lub zamontowanej już rynny – wyjaśnia Agnieszka  
wrzesińska, menedżer produktu Zagospodaro-
wanie	Wód	Deszczowych,	z	Wavin	Polska.

system ryNNoWy kaNioN 

Łapacz	deszczu	Wavin	to	element	systemu	ryn-
nowego Kanion, wyróżniającego się głębokością 
i wydajnością rynien, co wpływa na efektywność 
przyjmowania opadów z dachu. Rynny Kanion 
zostały zaprojektowane tak, aby odprowadzać 
100% wody deszczowej z dachu, zapewniając 
bezpieczeństwo nawet w przypadku coraz czę-
ściej pojawiających się nawalnych deszczy, pod-
czas których ilość wody, która spadła na ziemię, 
może przekroczyć średnią miesięczną i powodo-
wać uciążliwe podtopienia (szczególnie w zabe-
tonowanych miastach). Dlatego tak ważne jest, 
aby system rynnowy podczas nawalnych desz-
czy, a więc w krótkim czasie, zdołał odebrać  
z dachu dużo wody. 
Rynny Kanion wyróżnia także doskonała trwa-
łość i szczelność, dzięki zastosowaniu: 
•	uszczelki	dwuwargowej	–	podwójnie	zabezpie-
cza	miejsca	styku;	
•	kształtki	z	podwójnym	kołnierzem	–	zabezpie-
cza	łączenie	elementów	na	rurze	spustowej;
•	złączki	z	wkładką	–	zabezpiecza	łączenie	rynien	
i uszczelkę przed dostaniem się piasku niesione-
go przez wodę, dzięki czemu chroni przed rozsz-
czelnieniem całego systemu.
wszystkie te elementy zabezpieczają elewację 
budynku przed zaciekami. Rynny Kanion są tak-
że specjalne wywinięte od strony wewnętrznej, 
co stanowi dodatkową ochronę przed wychla-
pywaniem przepływającej wody na elewację. 
– Wavin stworzył system rynnowy, mając na uwa-
dze, że jego efektywność zależy bezpośrednio 

od głębokości rynien – im głębsze, tym szyb-
ciej odprowadzają wodę z dachu. Rynna Ka-
nion ma większą niż standardowe produkty wy-
dajność hydrauliczną – właśnie dzięki jednemu 
z najgłębszych profili na rynku – mówi Agniesz-
ka	Wrzesińska	z	Wavin	Polska. – A dobre odpro-
wadzanie deszczówki oznacza też oszczędności,  
bo w efektywnym i wydajnym systemie można wyko-
rzystać mniej rur spustowych, co obniża koszt oryn-
nowania i poprawia estetykę budynku – dodaje.
Produkt jest oferowany w 5 popularnych kolorach 
i w 5 rozmiarach, dlatego łatwo go dopasować do 
każdego dachu i do każdej elewacji. Rynny Ka-
nion wyróżnia także trwałość – nawet po latach 
eksploatacji wyglądają elegancko (brak zaryso-
wań, wgnieceń, korozji i odkształceń).

prZydomoWy system gromadZeNia 
opadóW

Problem niedoboru wody w Polsce pogłębia się  
– zarówno z powodów zmian klimatycznych  
i wydłużających się okresów suszy, jak i faktu, 
że Polska jest jednym z krajów o najmniejszych 
zasobach wody pitnej w Europie (w przelicze-
niu	na	mieszkańca).	Ponadto	wciąż	źle	zarzą-
dzamy wodą, która zbyt szybko trafia do ka-
nalizacji lub rzek. Oznacza to, że tylko znikoma 
część opadów zasila wody podziemne, ponie-
waż deszcze nawalne, które następują po dłu-
gich i suchych okresach, nie są w stanie nawod-
nić spieczonej, twardej ziemi.
Dlatego też obszary zurbanizowane – gęsto za-
betonowane, o zbyt małej powierzchni zielonej,  
a więc bez wystarczającej zdolności gleby do re-
tencjonowania wody – są coraz mocniej zagrożone  
podtopieniami. Problem uwidacznia się najczę-
ściej po przejściu silnych ulew, gdy kanalizacja 
deszczowa nie jest w stanie poradzić sobie z od-
biorem tak dużej ilości wody w krótkim czasie. 

http://www.instalreporter.pl
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– Ponad 20 procent zużycia energii w Europie przy-
pada na ogrzewanie i chłodzenie w prywatnych 
gospodarstwach domowych – mówi dr. Thomas 
Kneip, dyrektor generalny wOLF GmbH. Przyszło-
ściowe pompy ciepła i przyjazna dla klimatu tech-
nologia kotłów kondensacyjnych, wykorzystanie 
technologii solarnej i wydajne systemy klimatyzacji  

z odzyskiem ciepła pozwalają zaoszczędzić duże 
ilości energii i CO2. Zmniejszenie emisji CO2 jest waż-
ne nie tylko dla ograniczenia globalnego ocieplenia, 
ale także dla spowolnienia zakwaszania oceanów.  
Spadek pH wody morskiej jest głównym pro-
blemem prowadzącym do spadku różnorodno-
ści biologicznej i produktywności ekosystemów.

Fundacja One Ocean z siedzibą we włoszech 
opracowała i zainicjowała już 146 projektów  
i działań, z których każdy jest prowadzony przez 
komitet naukowy złożony z uznanych naukowców 
zajmujących się morzem i ekspertów ds. zrów-
noważonego rozwoju. wśród członków znajdują 
się profesorowie z Uniwersytetu Bocconi i Insty-
tutu Nauk Polarnych w wenecji. Ich praca obej-
muje badania nad niebieską gospodarką, takie 
jak niedawny globalny raport Business for Ocean  
Sustainability, kampanie edukacyjne, które bez-
pośrednio angażują uniwersytety i szkoły, a także 
bardziej praktyczne działania, takie jak sprząta-
nie lokalnych plaż i rzek. Karta Smeralda, etycz-
ny kodeks postępowania promujący zasady  

i konkretne działania na rzecz ochrony oceanów, 
została podpisana przez firmę wOLF jako sygnał 
do rozpoczęcia zaangażowania w tej kwestii.
Jan Pachner, sekretarz generalny Fundacji One 
Ocean, podkreśla: Partnerstwo z firmą WOLF 
GmbH wzmacnia naszą międzynarodową sieć 
firm, które aktywnie angażują się w opracowy-
wanie i wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla śro-
dowiska. Naszym celem jest podnoszenie świado-
mości znaczenia oceanów poprzez wprowadzanie 
rozwiązań, technologii i innowacji, przy jednocze-
snym uznaniu kluczowej roli biznesu w każdej bran-
ży w napędzaniu zrównoważonej transformacji. 
Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą po-
dróż z firmą WOLF GmbH na pokładzie. 

Dzięki najnowszym technologiom grzewczym i wentylacyjnym wOLF 
GmbH wyznacza międzynarodowe standardy w dziedzinie efektywności 
energetycznej i przyjazności dla klimatu. Ponadto firma z siedzibą  
w Mainburgu daje przykład w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i jest 
zaangażowana w ochronę światowych oceanów. Z okazji rozpoczęcia 
Dekady Badań Oceanicznych ONZ, wOLF GmbH wraz ze swoimi 
partnerami Rolex, Audi, Allianz i Intesa Sanpaolo wspiera One Ocean 
Foundation – organizację non-profit działającą na rzecz ochrony oceanów.

wolf parTnerem  
fundacji one ocean
Szersze spojrzenie i zangażowanie w globalne inicjatywy 

– Nasze dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju nie odnosi się tylko do naszych inno-
wacyjnych produktów i wewnętrznych projektów doskonalenia. Jako firma międzynarodo-
wa uważamy, że naszym obowiązkiem jest wnoszenie własnego wkładu i angażowanie się 
w globalne inicjatywy chroniące klimat, środowisko i zasoby. dlatego też angażujemy się  
w ochronę oceanów – w końcu żyjemy na niebieskiej planecie, która w około 71 procen-
tach jest pokryta wodą. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo oceany kształtu-
ją nasz klimat i jak bardzo pomagają w produkcji tlenu, którym oddychamy. Z pomocą 
fundacji chcemy zwrócić uwagę na problemy oceanów i działać na rzecz ochrony tego ży-
ciodajnego systemu. Fundacja One Ocean daje nam możliwość zaangażowania się wraz  
z wieloma aktywnymi partnerami i wniesienia efektywnego wkładu poprzez wspólnie 
opracowywane inicjatywy – dodaje kneip. Przejdź  Więcej o WOLF i Fundacji One Ocean

http://www.instalreporter.pl
https://oneoceanfoundation.wolf.eu/pl


4701/2023 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

9-11 stycznia 2023 r. Badanie przeprowadzono 
z wykorzystaniem techniki typu mystery calling 
– osoby dzwoniące do składów opału podawały 
się za klientów planujących zakup opału. w naj-
bliższych miesiącach może dojść do kolejnych 
spadków cen paliw. Jednocześnie nastąpiło 
zwiększenie cen energii elektrycznej we wszyst-
kich taryfach elektrycznych oraz zmiana stawki 
VAT na gaz ziemny i energię elektryczną na 23%.
POBE przyjmuje z satysfakcją zmiany w programie 
Czyste Powietrze w edycji 2023, pozwalające realizo-
wać głęboką termomodernizację budynków z wyż-
szą intensywnością i poziomem dofinansowania. 
Jak różnią się koszty w różnych standardach bu-
dynków pokazano w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawione zostały aktualne rocz-
ne koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody w typowych budynkach jednorodzinnych 
w I kwartale 2023 r. dwóch typowych budynków 
jednorodzinnych:
•	istniejącego	budynku	jednorodzinnego	o	pow.	
150 m2 poddanego termomodernizacji do pozio-
mu	zużycia	energii	użytkowej	(EU)	ok.	80	kWh/
m2rok (standard wT 2017), z typowym zużyciem 
ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny oraz dopła-
ty do ogrzewania budynków (poza pompami cie-
pła z fotowoltaiką) (rys. 1),
•	nowego	budynku	jednorodzinnego	o	powierzch-
ni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego pro-
gramu	Moje	Ciepło,	tj.	EU	ok.	40	kWh/(m2rok), czyli  
o wyższych wymogach izolacyjnych niż obowiązują-
ce wymagania w warunkach technicznych, którym 
podlegają budynki od stycznia 2021 r. w obliczeniach 
uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-oso-
bowej rodziny oraz dopłaty do ogrzewania budyn-
ków (poza pompami ciepła z fotowoltaiką) (rys. 2).
Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efek-
tywności Energetycznej
www.pobe.pl

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywno-
ści Energetycznej POBE ponownie opubliko-
wało w I kwartale 2023 r. informację przedsta-
wiającą aktualne koszty ogrzewania budynków 
mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów ogrzewania różnych budynków jedno-
rodzinnych wraz z typowymi kosztami przygo-
towania ciepłej wody użytkowej. w analizach 
porównano koszty ogrzewania typowych bu-
dynków jednorodzinnych po kompleksowej ter-
momodernizacji w programie Czyste Powietrze 
oraz nowego budynku jednorodzinnego spełnia-
jącego wymogi programu Moje Ciepło.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny  
kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako 

otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wpro-
wadzania swoich danych dot. budynków i ich 
wyposażenia). 
w przeciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki 
energii wykorzystywane do ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych i przygotowania c.w.u. Jednak 
w ostatnich miesiącach 2022 r. nastąpił nieznacz-
ny spadek cen paliw. Jak wskazuje Polski Alarm 
Smogowy w raporcie ze stycznia 2023 r. przy-
gotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii 
Publicznej CEM od listopada 2022 r. średnia cena 
węgla opałowego spadła o 22%, peletu drzew-
nego spadła o 10%, a drewna wzrosła o 5%.  
Kontrola cen w styczniowej edycji monitoringu 
cen paliw stałych wykonana została w dniach 

kalkulaTor koSzTów ogrzewania 
Budynków poBe – i kwarTał 2023 roku

Rys. 1. Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 –
EU 80 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 
rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w I kw. 2023 r. i dopłaty do energii
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Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2,97, taryfa G12w) z instalacją PV o mocy 5 kWp

Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3,8, taryfa G12w) z instalacją PV o mocy 5 kWp

Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3,53, taryfa G12w) z instalacją PV o mocy 5 kWp

Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C  (SCOP =4,49, taryfa G12w) z instalacją PV o mocy 5 kWp

Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2,97, taryfa G12w)
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Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3,53, taryfa G12w)

Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C  (SCOP =4,49, taryfa G12w)
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Kocioł  elektryczny,  grzejniki - 55 st. C  (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w)

Koszt roczny [zł/rok]

Roczny koszt ogrzewania budynku  o pow. 150 m2 (w standardzie WT 2017 i EU=80 kWh/m2rok) oraz 
przygotowania c.w.u. (liczba osób: 4) z dopłatą do paliw i energii 2022/2023
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Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2,87, taryfa G12w) z instalacją PV o mocy 3 kWp

Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3,52, taryfa G12w) z instalacją PV o mocy 3 kWp
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Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C  (SCOP =4,12, taryfa G12w) z instalacją PV o mocy 3 kWp
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Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3,52, taryfa G12w)

Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3,39, taryfa G12w)
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Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35st. C   (sprawność średn. 93%)

Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C  (sprawność średn. 90%)
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Kocioł  elektryczny,  grzejniki - 55 st. C  (sprawność średn. 95%, tylko taryfa nocna w G12w)

Koszt roczny [zł/rok]

Roczny koszt ogrzewania budynku  o pow. 150 m2 (w standardzie budynku EU 40 i EU=40 kWh/m2rok) oraz 
przygotowania c.w.u. (liczba osób: 4) z dopłatą do paliw i energii 2022/2023

Rys. 2. 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 I kw. 2023 r. i dopłaty do energii
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Niemiec, włoch, Holandii, Austrii, Hiszpanii, węgier, 
Czech, Szwajcarii, Litwy i oczywiście z Polski. To tu 
przedsiębiorstwa prezentują osiągnięcia branży, 
fachowcy i specjaliści wymieniają się doświadcze-
niami, znajdują klientów i zawierają cenne umowy. 
w Targach Kielce mają miejsce premiery pro-
duktowe, zwiedzający mogą sprawdzić najnow-
sze rozwiązania dronowe, nowoczesne systemy 
montażowe i fotowoltaiczne, modele inwerte-
rów i pomp ciepła, kompletne systemy grzew-
cze, a także stacje do ładowania samochodów 
elektrycznych i osprzęt elektroinstalacyjny. Pod-
czas ostatniego wydarzenia uwagę przyciągały 
pokazy najnowszych modeli samochodów elek-
trycznych. w Strefie Elektromobilności prezento-
wały się Tesla, Hyundai, Opel Mokka czy Peugeot,  
Audi, Volkswagen, Skoda, Cupra Born.

koNFereNcje, Fora i streFa miastoZe

w trakcie poprzednich edycji targów ENEX licz-
ni korzystali ze specjalnej strefy wystawienniczej 
MiastOZE, które było miejscem branżowych spo-
tkań oraz konsultacji inwestorów z wykonawca-
mi i praktykami. Od lat grono oczekujące wiedzy 
uczestniczy także w Forum Fotowoltaicznym So-
lar+ i Ogólnopolskim Forum Pomp Ciepła, które 
organizuje Redakcja GlobEnergia. Podejmowa-
ne tematy to nie tylko nowości, ale i problemy 
instalacyjne czy nowatorskie sposoby wykorzy-
stania fotowoltaiki i pomp ciepła. Konferencja 
Energia PL porusza kwestie związane z maga-
zynowaniem energii. Z merytorycznych spotkań  
w ramach HEAT not LOST czerpią zarządy, przed-
stawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, na-
ukowcy oraz wszyscy, którzy dążą do poprawy 
efektywności energetycznej oraz produkcji ener-
gii w rozproszeniu.

NoWatorskośĆ doceNiaNa

w czasie targów ENEX przyznawane są nagrody i 
wyróżnienia za magazynowanie i zarządzanie ener-
gią,	odnawialne	źródła	energii,	sprzęt	eksploata-
cyjny i narzędzia oraz konstrukcje OZE. Zauważani 
są także autorzy najciekawszych aranżacji stoisk 
targowych i sposobu promocji, którzy otrzymują 
nagrodę TOP DESIGN. „Dobre praktyki w dobrych 
rękach” to z kolei docenienie za najlepsze realiza-
cje energetyczne i ekologiczne w Polsce. 
Targom ENEX towarzyszyć będą Targi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.  

Zapraszamy od 8 do 9 marca 2023 roku do kielc.

juBileusZoWy eNeX – śWiatoWi 
produceNci i NajNoWsZe roZWiąZaNia 
BraNży eNergetycZNej!

Branża energetyczna z całego świata wczesną 
wiosną spotka się w kieleckim ośrodku wysta-
wienniczym na jubileuszowych XXV Międzynaro-
dowych Targach Energetyki i Elektrotechniki oraz 
Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. Rekordowa 

ostatnia edycja z udziałem wystawców z trzech 
kontynentów, to znak, że ten obszar przemysłu 
rozwija się niesamowicie prężnie, a wymiana wie-
dzy jest cenna dla całego sektora gospodarki.
Targi ENEX już od dawna poszerzają granice, wy-
chodząc poza Polskę. w poprzednim wydarzeniu 
udział wzięli wystawcy z krajów mocno stawia-
jących na rozwój branży energetycznej, czyli ze 
Stanów Zjednoczonych, Chin, Korei Południowej,  

Targi enex 8-9.03.2023
XXV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki 
oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX

Przejdź  Więcej o eNeX Przejdź  Lista wystawców 

http://www.instalreporter.pl
https://www.targikielce.pl/enex
https://www.targikielce.pl/enex/lista-wystawcow
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Rynek HVACR cały czas ewoluuje. Nowe wyzwania  
ekologiczne, drożejące nośniki energetyczne,  
a także wymagania związane z poprawą efek-
tywności energetycznej systemów HVACR wy-
magają nowych technologii i rozwiązań. I właśnie  
o tych wszystkich zmianach technologicznych,  
o nowościach i premierach rynkowych, ale także 
o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych 
zmianach prawnych, mających wpływ na dzia-
łalność branży, prelegenci będą chcieli rozma-
wiać podczas konferencji organizowanej przez 
redakcję czasopisma Chłodnictwo&Klimatyza-
cja: HVACR 360 – Premiery, trendy, legislacje.

Zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele firm 
przekażą najnowsze informacje związane z wy-
maganiami prawnymi w zakresie instalacji HVACR, 
przedstawią trendy technologiczne oraz praktycz-
ne rozwiązania w zakresie budowy i moderniza-
cji układów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

Od redakcji:
Tak naprawdę to trudno coś bardzo konkret-
nego napisać o pierwszej edycji targów. Zna-
my założenia, miejsce i warunki brzegowe, 
jak parametry i możliwości samego obiektu. 
Swoją obecność zapowiedziało już też spo-
ro wystawców. czy targi te jednak zagoszczą 
na stale w kalendarzu naszej branży? Przeko- 
namy się wkrótce. 

co Warto WiedZieĆ o WarsaW 
HVac eXpo

Organizatorzy wARSAw HVAC EXPO zapowia-
dają, że będzie to wyjątkowe wydarzenie, któ-
re w swojej formule połączy imprezę branżową 
oraz show z udziałem gwiazd. To wydarzenie in-
tegrujące środowisko producentów systemów 
grzewczych oraz wentylacji, realizowane w for-
mule wielkiego Branżowego Show.
Założenia targów wARSAw HVAC EXPO to 15 000 m2,  
300 wystawców i 20 000 zwiedzających.
Ptak warsaw Expo jako centrum targowe dyspo-
nuje aż 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 
i 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. 
Ptak warsaw Expo to bardzo dobrze skomuniko-
wane centrum targowe w Polsce. Znajduje się bez-

pośrednio przy trasie S8 w kierunku na Katowice. 
Zjazd Paszków. Dojazd z okolic lotniska Okęcie 
zajmuje około 10 minut. Z centrum warszawy 
– 15 minut. Z parkowaniem nie będzie proble-
mu, centrum dysponuje 15 000 miejsc parkin-
gowych! Dla wygody odwiedzających gości par-
king jest bezpłatny.
Bilety będą dostępne przez internet oraz na 
miejscu w recepcjach podczas trwania targów. 
wszystkie osoby, które dokonają rejestracji onli-
ne lub w biurze targowym otrzymają bezpłatną 
wejściówkę wyłącznie na dni branżowe.

koNFereNcja HVacr 360° – premiery, 
treNdy, legislacja

Zakres tematyczny:
•	zmiany	obowiązków	oraz	zmiany	legislacyjne	 
w	branży	HVACR;
•	możliwości	poprawy	efektywności	energetycz-
nej	instalacji	HVACR;
•	trendy	na	rynku	pomp	ciepła	oraz	systemów	
klimatyzacyjnych oraz chłodzenia dla dużych 
obiektów	przemysłowych/magazynowych	itp.;
•	systemy	oddymiania	–	wymagania,	przepisy,	
efektywne	rozwiązania;
•	prezentacje	firm	partnerskich.

warSaw HVac expo – pierwSza edycja
Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, wentylacji i Klimatyzacji

Przejdź  Więcej o WArSAW HVAC eXPO

w Ptak warsaw Expo podczas targów poświęconych tematyce HVAC w dniach 1-3.03.2023 roku zapoznać się będzie 
można z szeroką ofertą producentów, dystrybutorów urządzeń, maszyn i technologii i usług z poszczególnych branż. 
wystawcy zaprezentują systemy i urządzenia grzewcze, pompy grzewcze i wymienniki ciepła. Systemy i sprzęt 
chłodniczy, izolacje sprzętu i produktu. Technologie pomiarowe, automatykę, komponenty oraz OZE.

Przejdź  Katalog wystawców

http://www.instalreporter.pl
https://warsawhvacexpo.com
https://warsawhvacexpo.com/katalog-wystawcow
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PomPA oBieGowA eVostA 3 

Energooszczędna, elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa jest przezna-
czona do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji i klima-
tyzacji. Nowy typoszereg łączy w sobie trwałość pomp 3-biegowych oraz zale-
ty pomp elektronicznych.
Dzięki wykorzystaniu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, przetwor-
nicy częstotliwości oraz sprawności energetycznej od EEI ≤ 0,17 do EEI ≤ 0,19, 
klasie izolacji IPX5 oraz zintegrowanemu złączu, typoszereg EVOSTA 3 to jedne 
z najlepszych urządzeń w kategorii innowacyjności i niezawodności. Dodatko-
wo pompy są łatwe w obsłudze – mają jeden przycisk sekwencyjny umożliwia-
jącym szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. Śru-
ba odpowietrzająca pozwala na szybki i łatwy dostęp do wału w przypadku jego 
zablokowania.
wersja EVOSTA 3 ma wyświetlacz pokazujący chwilowe natężenie przepływu 
oraz chwilową wartość podnoszenia i chwilowe zużycie energii w watach. Pom-
pa jest również wyposażona w funkcję automatycznego odpowietrzania.
DAB rekomenduje stosowanie filtrów magnetycznych D.MAG, które komplek-
sowo chronią i oczyszczają wszystkie elementy instalacji wraz z pompą przed 
zanieczyszczeniami magnetycznymi i niemagnetycznymi znajdującymi się we-
wnątrz instalacji ciepłowniczej.
 
dane techniczne:
Zakres wydajności: od 0,4 do 4,2 m3/h	przy	wysokości	
podnoszenia 4, 6 i 8 m
Przetłaczane medium: czyste, wolne od 
części stałych oraz olejów mineralnych, 
nielepkie, neutralne chemicznie,  
bliskie charakterystyce wody  
(maks. zawartość glikolu 30%)
Zakres temperatury medium:  
od -10 do 110°C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Stopień ochrony silnika: IPX5
Klasa izolacji: F
Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V 
~	50/60	Hz

Dab PUMPs

komPAktowe nowości od testo

w ofercie Testo pojawiły się nowości: 11 przyrządów pomiarowych. 9 parametrów pomiarowych. 1 aplikacja 
mobilna. Stworzone, aby ułatwić pracę instalatora, kompaktowe przyrządy pomiarowe do instalacji HVAC do-
starczą precyzyjnych wyników wszędzie tam, gdzie ich potrzeba – szybko, elastycznie, w sposób przyjazny dla 
użytkownika i w połączeniu ze smartfonem.
Nowe elektroniczne przyrządy pomiarowe Testo do instalacji HVAC:
- testo 416 – anemometr wiatraczkowy z sondą 16 mm współpracujący z aplikacją
- testo 417 – anemometr wiatraczkowy z sondą 100 mm współpracujący z aplikacją
- testo 417 zestaw 1 – anemometr wiatraczkowy z sondą 100 mm współpracujący z aplikacją z rękawami 
pomiarowymi
- testo 417 zestaw 2 – anemometr wiatraczkowy z sondą 100 mm współpracujący z aplikacją z rękawami 
pomiarowymi i prostownicą
- testo 425 – anemometr termiczny (grzany drut) współpracujący z aplikacją
- testo 512-1 – miernik różnicy ciśnienia z przyłączem aplikacji, zakres pomiarowy 0-200 hPa
- testo Smart App – jedna aplikacja do wszystkiego: konfiguruj, zapisuj, dokumentuj pomiary i wiele więcej

testo
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suszArkA łAzienkowA tHeolA slim w wersji elektrycznej

Prosta w formie, wdzię- 
czna w wyrazie, cał-
kowicie elektryczna – 
Theola Slim stworzy 
bardzo przyjazny kli-
mat w kuchni lub ła-
zience. Niewielka sze-
rokość (tylko 400 mm) 
pozwala zaistnieć tam, 
gdzie miejsca nie jest za 
wiele. Funkcja BOOST  
zapewniająca pracę 
urządzenia z maksy-
malną mocą oraz moż-
liwość programowania 
trybów pracy na 7 dni 
tygodnia to tylko nie-
które z jej zalet.

dostępne modele:
- 300 w, powierzchnia pomieszczenia 2,8 m2,	wymiary	40/81,5/10	cm,	waga	7	kg
- 500 w, powierzchnia pomieszczenia 4,6 m2,	wymiary	40/142,7/10	cm,	waga	12,5	kg

Funkcje:
- Fluid – dzięki dużej powierzchni grzewczej, energia zmagazynowana wewnątrz 
urządzenia jest stopniowo uwalniana do otoczenia, gwarantuje to jednakową tem-
peraturę w każdej części pomieszczenia,
- Boost – praca urządzenia z uwzględnieniem maksymalnych parametrów jego pra-
cy w celu osiągnięcia komfortu cieplnego w możliwie najkrótszym czasie, po otrzy-
maniu którego urządzenie samoczynnie powraca do normalnego cyklu pracy,
- Komfort – praca urządzenia w zakresie gwarantującym otrzymanie i utrzyma-
nie maksymalnie komfortowej temperatury ogrzewanego pomieszczenia, zgodnej  
z	oczekiwaniem/ustawieniami	użytkownika,
- Absence – praca urządzenia w trybie gwarantującym utrzymanie temperatury po-
mieszczenia na poziomie 7-10°C, zalecane w okresach dłuższej nieobecności do-
mowników.

atlantic

PomPy ciePłA zymetric flAme 

Firma ZYMETRIC rozszerzyła ofertę o system dedykowany do ogrzewania pomieszczeń komercyjnych. Seria 
pomp ciepła FLAME Split wyposażona w technologię bezpośredniego wtrysku pary, pozwalającą na uzyskanie 
najlepszych wartości efektywności energetycznej A+++ w szerokim zakresie zewnętrznej temperatury pracy.
Urządzenia przeznaczone do pracy w trybie grzania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytko-
wej. Zapewniają wydajne ogrzewanie przy temperaturze powietrza sięgającej nawet -30°C. Umożliwiają 
zapewnienie produkcji wody instalacyjnej dla odbiorników w budynku o temperaturze 55°C (również przy 
temperaturze zewnętrznej -25°C). 
Łatwość projektowania i możliwość łączenia pomp ciepła Zymetric FLAME w systemy kaskadowe do 6 jed-
nostek pozwala osiągnąć nawet 280 kw mocy grzewczej! To idealne rozwiazanie dla dostarczenia wyma-
ganej energii cieplnej oraz chłodniczej w instalacjach budynków wielkokubaturowych.

cechy pomp ciepła Flame
- podzespoły:  
•	sprężarka	na	licencji	Mitsubishi	Electric	z	wtryskiem	pary	(EVI),	
•	silnik	bezszczotkowy	z	inwerterem	DC	–	gwarancja	płynnej	regulacji	obrotów	kompresora
- wydajność: 
•	zachowanie	przynajmniej	50%	wydajności	nominalnej	przy	temperaturze	-20°C
•	do	280	kW	wydajności	–	dzięki	pracy	kaskadowej	6	urządzeń
•	praca	do	temperatury	nawet	-30°C	bez	konieczności	załączenia	grzałki	elektrycznej
•	A+++	–	wysoka	klasa	efektywności	dla	klimatu	umiarkowanego
- sterowanie:
•	możliwość	sterowania	
z poziomu aplikacji 
mobilnej
•	zdalny	monitoring	
stanu pracy pompy 
ciepła
- pozostałe:
•	dodatkowa	grzałka	
elektryczna o 
wydajności do 9 kw
•	poziom	ciśnienia	
akustycznego to 52 
dB(A) (z odległości 1 m)
•	kompaktowe	wymiary	
jednostki wewnętrznej

ZYMetric
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Gruntowe PomPy ciePłA iGlu Aleut

Lindab wprowadza do oferty wydajne i ener-
gooszczędne gruntowe pompy ciepła dla do-
mów litewskiej marki IGLU Tech. 
Pompy ciepła IGLU Aleut to nowoczesne, 
ekologiczne urządzenia, które energię po-
braną z ziemi zamieniają na ciepło do ogrze-
wania domu. Ponadto, gruntowa pompa cie-
pła przygotuje ciepłą wodę, a w upalne dni 
zapewni najniższe możliwe koszty chłodze-
nia. Dzięki stałej temperaturze gruntu, któ-
ra wynosi ok. 8°C, gruntowe pompy ciepła, 
przy wykorzystaniu takiej samej ilości ener-
gii elektrycznej, są w stanie wyprodukować 
ok. dwa razy więcej ciepła niż pompy powie-
trze-woda, korzystające z powietrza atmos-
ferycznego o zmiennej temperaturze.
w ofercie:
•	urządzenia	o	stałej	mocy:	ze	zintegrowanym	
zbiornikiem	c.w.u.	lub	bez	(od	5	do	16	kW);

•	urządzenia	o	zmiennej	mocy,	ze	zintegrowanym	zbiornikiem	c.w.u.	(9	i	18	kW).
Dzięki tak szerokiemu zakresowi wydajności, pompy ciepła IGLU Aleut są idealnym rozwiązaniem 
zarówno	dla	domów	letniskowych	o	powierzchni	60	m²,	jak	i	dużych	domów	jednorodzinnych	do	
350	m².	Atrakcyjny	design	i	nowoczesny	wygląd	to	ich	dodatkowe	atuty.
Zalety pomp ciepła IGLU Aleut:
•		 zastosowano	w	nich	komponenty	niezawodnych	marek	takich,	jak:	Danfoss,	Grundfos,	Panaso-
nic,	Copeland,	SWEP;
•		 są	ciche	i	nie	emitują	hałasu,	dlatego	nie	wymagają	oddzielnego	pomieszczenia,	można	je	zamon-
tować	np.	w	kuchni;
•		 można	sterować	nimi	zdalnie	za	pomocą	aplikacji	IGLU	Home;
•		 są	łatwe	w	obsłudze	i	mają	intuicyjny	interfejs	użytkownika,	dostępny	w	5	językach;
•		 dzięki	systemowi	zdalnego	serwisu,	do	którego	są	podpięte	i	pracy	zespołu	doświadczonych	in-
żynierów IGLU, większość usterek występujących w urządzeniach jest diagnozowana i eliminowa-
na	zdalnie;
•		 standardową,	2-letnią	gwarancję	na	pompy	można	przedłużyć	do	5	lat,	za	dodatkową	opłatą;
•		 gruntowe	pompy	ciepła	kwalifikują	się	do	dotacji	w	ramach	rządowych	programów	wsparcia	dla	
osób fizycznych, m.in. Moje Ciepło i Czyste Powietrze.

linDab
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