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RapoRt „pRzyspieszyć 
rozwój ozE” 

w parlamencie toczą się prace nad liberaliza-
cją zasady 10H dla wiatraków na lądzie. To jed-
na z kluczowych barier dla przyspieszenia roz-
woju OZE w Polsce. Jednak nie jedyna. Inne 
problemy to m.in. niedorozwój sieci dystrybu-
cyjnych oraz długość i zawiłość procesu lokali-
zacji inwestycji. 
w najnowszym raporcie Forum Energii pt. „Przy-
spieszyć rozwój OZE” autorzy przyglądają się obu 
tym barierom oraz przedstawiają rozwiązania, 
które pozwolą uwolnić potencjał szybkiego roz-
woju źródeł odnawialnych w Polsce.

Raport dostępny jest na stronie internetowej  
Forum Energii

Dostępna nowa aktualizacja 
pakietu instalsystem 5!

w połowie grudnia opublikowana została nowa 
aktualizacja dla pakietu InstalSystem 5, ozna-
czona numerem 24.0. Zawiera ona wiele no-
wości, między innymi możliwość wizualizacji  

otulin rur w modelu 3D, na rzutach i rozwinię-
ciach oraz obsługę wektorowych plików PDF. 
wybrane nowości przedstawione zostały w tym 
krótkim filmiku. 
Szczegółowa lista wszystkich nowości znajdu-
je się tutaj. Zachęcamy do wykonania bezpłat-
nej aktualizacji pakietu.

BoscH – wyniki finansowe 2022

Pomimo trudnej ogólnej sytuacji ekonomicznej,  
firma Bosch zwiększyła sprzedaż i zysk w 2022 
roku. według wstępnych danych całkowite obroty 
ze sprzedaży Grupy Bosch wyniosły 88,4 mld euro. 
Oznacza to wzrost o ok. 12%, a po uwzględnieniu 
różnic kursowych – o ok. 10% w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. EBIT wyniósł 3,7 mld euro. Firma 
spodziewa się też, że marża EBIT wyniesie ok. 4%.  
– Trudny rok 2022 po raz kolejny dowiódł, że Bosch jest 
odporną na kryzysy, a jednocześnie niezwykle inno-

wacyjną firmą – powiedział dr Stefan Hartung, pre-
zes globalnego zarządu Bosch, podczas prezentacji 
wstępnych wyników finansowych firmy. W warun-
kach, które są niezmiennie wymagające, zapewnia-
my sobie możliwość globalnego wzrostu dzięki ukie-
runkowanym inwestycjom i rozszerzaniu działalności 
w skali międzynarodowej. Chcemy oferować na ca-
łym świecie technologię „bliżej nas”, wspierając spo-
łeczeństwa naszymi rozwiązaniami – od przyjazne-
go dla klimatu ogrzewania, przez energooszczędne 
produkty, po zrównoważoną mobilność.
Więcej 

BoscH teRmotecHnika 
liDeRem jakości

Marka Bosch Termotechnika uhonorowana na-
grodą specjalną, godłem Konsumencki Lider 
Jakości – GRAND PRIX 2022. wyróżnienie ma 
na celu pokazać konsumentom, że polityka ja-

kości prowadzona przez Laureata to polityka 
odpowiedzialna, strategiczna, przynosząca w 
konsekwencji wybitny i ceniony przez konsu-
menta produkt.
Jak co roku, redakcja Dziennika Gazety Praw-
nej postanowiła przeanalizować informacje do-
tyczące polskiego rynku producentów i usługo-
dawców, pozycje rynkowe, a przede wszystkim 
opinie konsumentów na temat najlepszych pro-
duktów oraz najchętniej wybieranych marek.
Całość tych działań zmierzała do wyłonienia 
kilkunastu najlepszych marek roku 2022. Naj-
lepszych przede wszystkim w ocenie konsu-
mentów.
w ten sposób wyłoniono jedynie kilkanaście eli-
tarnych marek – ambasadorów najwyższej jako-
ści produktów poszczególnych branż. wśród nich 
znalazła się marka Bosch Termotechnika, która 
od lat cieszy się dużym zaufaniem wśród klien-
tów. Dowodem na to jest przyznane, już po raz 
trzeci, wyróżnienie Konsumencki Lider Jakości – 
GRAND PRIX 2022. Urządzenia, systemy grzewcze 
i pompy ciepła marki BOSCH są w ocenie konsu-
mentów skuteczne i niezawodne, przez co mają 
do nich pełne zaufanie.

http://www.instalreporter.pl
https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/przyspieszyc-rozwoj-oze
https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/przyspieszyc-rozwoj-oze
https://youtu.be/j0lBa4XxjBg
https://instalsoft.com/pl/wsparcie/informacje-o-publikacjach/
https://www.bosch-press.pl/pressportal/pl/pl/press-release-24320.html
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systemy steRowania Danfoss  
w centRum logistycznym alDi

w Parku magazynowym Lisi Ogon koło Byd-
goszczy, zbudowanym przez Panattoni Europe 
powstało Nowe Centrum Logistyczne ALDI, nie-
mieckiej sieci dyskontów spożywczo-przemy-
słowych. Na potrzeby magazynowania żywności  
w centrum ALDI zaprojektowano nowoczesną 
instalację chłodniczą pracującą na dwutlenku 
węgla (R744). w efekcie realizacji tego projek-
tu, powstała jedna z największych w Europie  

instalacji na CO2, charakteryzująca się szeregiem 
innowacyjnych rozwiązań. w instalacji tej zosta-
ły użyte m.in. sterowniki Danfoss.
wszystkie dostarczone urządzenia chłodnicze zo-
stały skonfigurowane pod kątem precyzyjnego do-
stosowania do potrzeb Centrum Logistycznego 
ALDI i zaprojektowanej instalacji chłodniczej. Zasto-
sowanie dwutlenku węgla w obiegu chłodniczym 
pozwoliło uzyskać wysoką wydajność instalacji 
oraz ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej.
Źródło: Danfoss
Pełna informacja: kliknij 

poRaDnik szyBkiego DoBoRu imi 
HyDRonic engineeRing już online

Najnowsza wersja Vademecum – Poradnik szyb-
kiego doboru w edycji 2023 już dostępna do 
pobrania.

Znajdują się w niej uaktualnione zestawienia oraz 
instrukcje montażu. Vademecum obejmuje pro-
dukty trzech marek dostępnych w portfolio IMI 
Hydronic: IMI HEIMEIER, IMI PNEUMATEX I IMI TA. 
Źródło: IMI-Hydronic
Pełna informacja: kliknij 

foRum Diagnostyki  
sieci ciepłowniczycH 2023 

Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych 2023 
w Poznaniu organizowane jest przez firmę TE-
STERON kierowaną przez Jerzego Kozłowskie-
go, który od ponad 30 lat związany jest z branżą 
producentów sprzętu do lokalizacji uzbrojenia 
podziemnego oraz reflektometrów do lokaliza-
cji awarii sieci kablowych i rur preizolowanych. 
Zaowocowało to m.in. wprowadzaniem na pol-
ski rynek nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych czołowych światowych producentów 
sprzętu lokalizacyjnego (m.in. nadzorował on 
wprowadzenie na rynek polski marki RiserBond, 
Radiodetection i Springbok). Od wielu lat TESTE-
RON organizuje uznane w branży specjalistycz-
ne szkolenia z cyklu Akademia Diagnosty Sieci 
Preizolowanych.

termin: 27 luty – 1 marca 2023 r.
Miejsce: Hotel Grand royal w poznaniu,
ul. Głogowska 358a (dawniej twardowski)

Konferencja techniczna Forum Diagnostyki Sieci 
Ciepłowniczych 2023 adresowana jest do:
• właścicieli i operatorów sieci ciepłowniczych, pro-
ducentów systemów preizolowanych i osprzętu
• producentów sprzętu pomiarowego do diagno-
styki sieci ciepłowniczych, firm wykonawczych 
oraz serwisowych z branży ciepłociągów preizo-
lowanych.

Forum DSC 2023 oparte jest o dyskusje pane-
lowe z kilku wybranych tematów poprzedzone 
merytorycznym wprowadzeniem przez zapro-
szonego eksperta. Obradom towarzyszy wy-
stawa sprzętu i prezentacja nowych rozwiązań 
technologicznych. Bieżąca edycja konferencji 
jest kontynuacją wieloletniej tradycji spotkań  

profesjonalistów z branży ciepłowniczej przerwa-
ną przez pandemię COVID-19. Organizatorom za-
leży, aby na spotkania diagnostów ciepłownic-
twa w Poznaniu przyjeżdżali co roku zarówno 
doświadczeni pasjonaci swojej pracy zawodo-
wej z branży, jak i początkujący adepci tego trud-
nego zawodu chcący poznać jego tajniki i na do-
bre zarazić się tą pasją. Organizatorzy zapraszają 
więc przedstawicieli różnych środowisk z branży 
– pracowników przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
firm serwisowych i wykonawczych dla ciepłow-
nictwa, przedstawicieli producentów elementów 
preizolowanych i producentów sprzętu diagno-
stycznego oraz wszystkich, którym idea tej kon-
ferencji jest bliska.
Program konferencji: pobierz
Pełna informacja o konferencji: pobierz

http://www.instalreporter.pl
https://www.danfoss.com/pl-pl/about-danfoss/news/dcs/sterowniki-danfoss-w-centrum-logistycznym-aldi
https://www.imi-hydronic.com/pl-pl/news/vademcum-2023
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/02/VIII-Forum-DSC-2023-program-konferencji.pdf
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/02/Forum-DSC-2023-folder-reklamowy.pdf
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woDóR Doczeka się Regulacji 
w unii euRopejskiej

Komisja Europejska zaproponowała specjalne prze-
pisy dotyczące wykorzystania wodoru na terenie 
Unii Europejskiej. Dwa dokumenty dotyczą legislacji 
związanej z H2 oraz tego, jak państwa członkowskie-
go mogą – i powinny – wspierać inwestycje wodo-
rowe. UE co do wodoru ma ambitne plany, ponie-
waż jak zapisano w programie REPowerEU, do 2030 
roku w Unii ma być produkowanych 10 mln ton H2 
rocznie. Drugie tyle będzie pochodziło z importu.
Propozycje KE dotyczą głównie tzw. zielonego wo-
doru. Tak określa się H2 uzyskany w wyniku elek-
trolizy, gdy do jego produkcji wykorzystuje się 
energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych 
źródeł energii. w jednym z aktów doprecyzowano, 
czym będzie zasada „dodatkowości” dla wodoru. 
Ta zasada już obowiązuje, dotyczy Funduszy Eu-
ropejskich – stanowi, że pieniądze unijne jedynie 
uzupełniają wydatki państw członkowskich, a nie 
pokrywają np. całkowite koszty przedsięwzięcia.
Dla wodoru model jest następujący: elektrolizery 
do produkcji wodoru będą musiały być włączone 
do produkcji nowej odnawialnej energii elektrycz-
nej. Ma to zachęcić do zwiększania mocy w OZE,  
a energia z odnawialnych źródeł ma potem zasilać 
elektrolizery. KE zakłada jednocześnie, że elektro-
lizery będą produkować wodór wyłącznie wtedy, 
gdy występuje nadwyżka energii elektrycznej z OZE.
Na celownik wzięto także kwestię obliczania emisji 
gazów cieplarnianych przy produkcji wodoru. „Meto-
da ta uwzględnia emisje gazów cieplarnianych w ca-
łym cyklu życia paliw, w tym emisje w segmencie wy-
dobywczym, emisje związane z pobieraniem energii 
elektrycznej z sieci, z przetwórstwa oraz emisje zwią-
zane z transportem tych paliw do konsumenta koń-
cowego” – czytamy w oficjalnym komunikacie KE.
Źródło: Green-news.pl
Pełna informacja: kliknij 

auDyty po zmianacH pRzepisów  
o wspieRaniu teRmomoDeRnizacji  
i Remontów
Z dniem 1 grudnia 2022 weszły w życie przepi-
sy ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie nie-
których ustaw wspierających poprawę warun-
ków mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 poz. 2456). 
Przepisy tej ustawy wprowadziły duże zmiany 
w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków.
Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe możli-
wości uzyskania wsparcia sfinansowania przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych, z których naj-
ważniejsze są następujące:

1. podwyższenie wysokości premii termomo-
dernizacyjnej i premii remontowej.
2. Grant termomodernizacyjny.
3. Grant oZe.
4. Grant MZG.

Tym nowym przepisom ustawowym towarzyszy 
nowe rozporządzenie zmieniające rozporządze-
nie w sprawie zakresu i form audytu energetycz-
nego i remontowego opublikowane 29 grudnia 
2022 (Dz. U. z 2022 poz. 2816), obowiązuje od 
01.01.2023 r. w rozporządzeniu tym wprowadzo-
no nowe wzory kart audytu oraz tabeli doku-
mentacji wyboru optymalnego wariantu przed-
sięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. 
Niestety rozporządzenie nie podaje wytycznych 
dotyczących uwzględnienia w treści audytu no-
wych form wsparcia termomodernizacji (gran-
tów). Nie wiadomo, czy i jak w poszczególnych 
tablicach audytu należy uwzględnić wykorzysta-
nie nowych grantów.
Źródło: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
http://www.dedietrich.pl
https://www.green-news.pl/3264-wodor-unia-europejska-regulacje-h2-komisja-europejska
https://zae.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/Biuletyn_ZAE_Styczen_2023.pdf
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panasonic – wyniki pRo awaRDs 

Panasonic ogłosił zwycięzców swojego prestiżo-
wego konkursu PRO Awards. Od 2014 roku na-
grody PRO Awards przyznawane są dwa razy do 
roku w celu wyróżnienia najbardziej innowacyj-
nych projektów oraz wysokiej jakości instalacji 
HVAC+R wykorzystujących rozwiązania Panaso-
nic na europejskich rynkach.
Najnowsza edycja konkurs PRO Awards przycią-
gnęła najwyższą jak dotąd liczbę uczestników 
prezentując wysoki poziom zgłoszonych projek-
tów ogrzewania i klimatyzacji, m.in. w hotelach, 
szpitalach, budynkach biurowych, restauracjach 
oraz sklepach. w tym roku uczestnicy rywali-
zowali w następujących kategoriach: najlepszy 
projekt w budynku mieszkalnym, najlepszy pro-
jekt w obiekcie handlowym, najlepszy projekt  
w obiekcie komercyjnym oraz najlepszy pro-
jekt w obiekcie hotelarsko-gastronomicznym. 
Oprócz głównych kategorii, sędziowie przyznali 
również nagrody specjalne za najbardziej inno-
wacyjny projekt, najlepszy projekt wykorzystu-
jący rozwiązania z zakresu łączności, najlepszy 
projekt chłodniczy, najlepszy projekt w obszarze 
zrównoważonego biznesu, najlepsze rozwiązanie  
Panasonic oraz najlepszy projekt nanoe™ X.
– Tegoroczna edycja PRO Awards po raz kolejny 
zadziwiła nas niezwykłymi projektami zrealizowa-

nymi w całej Europie z wykorzystaniem rozwiązań 
Panasonic – komentuje Albert Blasco, European 
Marketing Manager w Panasonic Heating & Co-
oling Solutions. Wspaniale było zobaczyć inno-
wacyjność w projektowaniu rozwiązań służących 
wydajności energetycznej oraz zrównoważonemu 
rozwojowi. Chcielibyśmy podziękować wszystkim 
uczestnikom konkursu i pogratulować zwycięzcom.

Zwycięzcami pro Awards w poszczególnych 
kategoriach zostali:
• najlepszy projekt w budynku mieszkalnym –  
Peris+Toral Arquitectes dla Viviendas Sociales en 
Cornellà, Hiszpania
• najlepszy projekt w obiekcie handlowym –  
Kälte-Klima-Service Hutter dla Metzgerei wein-
buch, Niemcy
• najlepszy projekt w obiekcie komercyjnym –  
Mecobat Ingénierie dla Complexe sportif des 
Amandiers, Francja
• najlepszy projekt w obiekcie hotelarsko-ga-
stronomicznym – Dahlen Haustechnik dla Burg  
Gutenfels, Niemcy

specjalne wyróżnienia otrzymali:
• najlepszy projekt wykorzystujący rozwiązania  
z zakresu łączności – ART-KLIMA dla MIRAI Clinic, 
Polska (przeczytaj o projekcie na str. 8)
• najlepszy projekt chłodniczy – Tech RAC dla  
Nolan’s of Clontarf, Irlandia
• najbardziej innowacyjny projekt – Kälte-Klima-
-Service Hutter dla Metzgerei weinbuch, Niemcy
• najlepszy projekt w obszarze zrównoważone-
go biznesu – Ingeasist dla Europa Point Sports 
Complex, Hiszpania
• najlepsze rozwiązanie Panasonic – RGS Techni-
scher Service dla Bürogebäude w Gaimersheim, 
Niemcy
• najlepszy projekt nanoe™ X – Ametller Origen 
dla Mercat d’Autors, Numància, Hiszpania

agH – stuDia poDyplomowe 
geoteRmia

Chcesz poprawnie wykonywać i rozpatrywać pro-
jekty prac geologicznych na pozyskiwanie ciepła 
Ziemi? Chcesz projektować geotermalne pompy 
ciepła w rozpoczętej (r)ewolucji energetycznej?  
Chcesz wiedzieć, jak zmagazynować ciepło i prąd 
elektryczny w otworze/górotworze i umieć zapro-
jektować instalację? Chcesz mieć czyste powie-
trze i klimat przyjazny dla cywilizacji – dowiedzieć 
się więcej o geotermii i geoenergetyce w Polsce 

i na świecie? Chcesz wiercić otwory za ciepłem 
Ziemi dla galerii handlowych, osiedli, przemysłu, 
samorządów? Chcesz projektować i realizować 
hybrydowe systemy grzewcze i grzewczo-klima-
tyzacyjne/chłodnicze na bazie magazynów cie-
pła w górotoworze? Chcesz nadzorować wierce-
nia geotermalne, za ciepłem Ziemi?
wydział wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH zaprasza 
na studia podyplomowe pt. Geotermia. 
Czas trwania: 2 semestry: od III 2023 r. do II 2024 r. 
Termin zgłoszeń: do 10 III 2023 r. 
Więcej 

szkolenia z systemów 
klimatyzacji HaieR

Haier rozpoczyna wiosenny cykl szkoleń z syste-
mów klimatyzacji split, multisplit oraz MRV. Szko-
lenia odbywać się będą stacjonarnie w wybranych 
miastach w Polsce. Oprócz dużej dawki wiedzy 
teoretycznej w zakresie systemów klimatyzacji 

uczestnicy szkolenia poznają także nowości pro-
duktowe na nadchodzący sezon. Część meryto-
ryczna dotyczyć będzie kwestii montażowych, 
diagnostyki błędów i zasad serwisowania. w ostat-
niej części szkolenia eksperci marki Haier będą 
odpowiadali na wszystkie pytania uczestników. 
Zapisy na szkolenia oraz więcej szczegółowych 
informacji dostępne na stronie www.haier-ac.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.podyplomowe.agh.edu.pl/en/postgraduate-studies/geotermia
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RekoRDowa moc pV zainstalowana 
w polsce w 2022

Na koniec 2021 roku moc zainstalowana w kra-
jach Unii Europejskiej wyniosła 158 Gw, co ozna-
czała roczny przyrost 21,4 Gw. w grudniu 2022 
roku SolarPower Europe prognozowała wzrost 
mocy PV w Europie o 41,4 Gw, z czego blisko  
5 Gw w Polsce. Prognoza mocy IEO opracowana 
ma potrzeby raportu Rynek fotowoltaiki w Polsce 
2022 zapowiadała wzrost o ponad 4,6 Gw, czy-
li prawie o 1 Gw więcej niż było to w roku 2021. 
Dane ARE o mocy zainstalowanej PV w Polsce  
w 2022 roku (stan na koniec listopada 2022) 
przedstawiają, że ostatecznie (przyjmując liniowy 
wzrost mocy m/m) moc zainstalowana na koniec 
grudnia ubiegłego roku mogła wynieść około 4,5 
Gw, co potwierdza prognozy IEO. Najprawdopo-
dobniej ostateczne dane statystyczne potwierdzą,  
że liderami pozostaną Niemcy, gdzie moc PV na 
koniec roku 2022 mogła wzrosnąć o ponad 7 Gw, 
na drugim miejscu Hiszpania z przyrostem około 
5,2 Gw. Natomiast Polska będzie zapewne zaraz 
za Hiszpanią, ze wzrostem mocy rzędu 4,5 Gw+. 

Pomimo kryzysu energetycznego na świecie 
oraz zawirowań geopolitycznych, polski rynek 
PV znacznie lepiej niż w całej Europie oczekiwano 
przetrwał kolejne kryzysy: pandemiczny, energe-
tyczny i inflacyjny. Rozwoju branży nie zatrzymała 
też zmiana w II kw. ub.r. sytemu rozliczeń energii 
prosumenckie z net-metering nad net-billing. In-
westorzy optymalizują autokonsumpcję energii, 
aby jak najlepiej zbilansować energię lub zmaga-
zynować ją w magazynie energii. Na koniec listo-
pada 2022 liczba prosumentów w systemie net-
-billing wynosiła około 120 tys. 
Rok 2022 po raz pierwszy należał do dużych 
farm PV, których dynamicznie zaczęło przybywać  
i w 2023 roku będzie jeszcze więcej, biorąc pod 
uwagę aukcje OZE, projekty komercyjne i wyda-
ne warunki przyłączenia do sieci. 
Szczegółowe informacje i dane podsumowują-
ce 2022 rok oraz koniunktura rynku PV w Pol-
sce i na świecie zostaną przedstawione w naj-
nowszym raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 
2023”, którego publikacja jest zaplanowana  
na maj 2023 r. 
https://ieo.pl/pl/

BuDeRus – supeR maRka 2023 

Buderus po raz siódmy został laureatem wyróżnie-
nia SUPER MARKA 2023 – Jakość, Zaufanie, Reno-

ma w kategorii „Urządzenia i systemy grzew-
cze”. To organizowany od czternastu 

lat ogólnopolski program promo-
cyjny, który ma na celu wybór naj-
lepszych, cieszących się najwięk-
szym zaufaniem i renomą marek 
w poszczególnych branżach.

wyróżnienie przyznawane jest 
najbardziej dynamicznym i najle-

piej rozpoznawalnym markom na rynku polskim. 
Przedmiotem analiz objęte są m.in. pozycja rynko-
wa marki i jej siła, jakość prezentowana przez dany 
produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsu-
mentów. To właśnie klient i jego opinia kształtu-
ją działania wszystkich firm, dlatego wyróżnienia 
oparte na badaniach konsumenckich są szczegól-
nie ważne. Badania konsumenckie są prowadzo-
ne przez Dział Badań i Analiz Grupy Media Press.
Badania dowiodły, że Buderus jest postrzegany 
przez klientów i branżę w Polsce jako marka o sil-
nej pozycji, która stawia na innowacje i rozwój 
oraz najwyższy poziom obsługi klienta.

żegnamy capRicoRn 
– oD teRaz uponoR

Rozpoczyna się ostatni etap integracji Uponor  
z polskim producentem – firmą Capricorn. Od je-
sieni 2021 roku przedstawiciele obu firm pracują 
nad harmonizacją oferty oraz płynnym połącze-
niem organizacji. Od 1 lutego 2023 roku Capri-
corn i Uponor działają pod jedną marką Uponor.
wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie Upo-
nor umożliwiło rozszerzenie oferty produktowej  
o wysokiej jakości komponenty, zintegrowane sys-
temy i zaawansowane rozwiązania, które będą od-
powiadały na potrzeby klientów w całej Europie. Po-
łączenie zespołów sprzedaży Uponor i Capricorn 
umożliwi bliski kontakt z parterami biznesowymi  
i zapewni integrację wiedzy na wielu płaszczyznach.
– Krok po kroku realizowaliśmy plan pełnej integra-
cji naszej firmy z Capricorn i jesteśmy gotowi rozpo-
cząć działania jako jedna marka Uponor. Przejęcie 
Capricorn było bardzo ważnym elementem w stra-
tegii rozwoju Uponor w Europie. Europa Wschod-
nia oraz Polska to dla nas kluczowe rynki w dąże-
niu do umocnienia naszej pozycji jako producenta 
systemów instalacyjnych. Dzięki nowej lokalizacji 

w Świebodzicach jeszcze bardziej wzmocniliśmy 
naszą obecność w tym regionie, a doświadczenie 
Capricorn w zakresie ogrzewania podłogowego 
i rozwiązań prefabrykowanych sprawia, że jeste-
śmy coraz bliżej realizacji naszych celów. Udana 
harmonizacja umożliwiła nam wprowadzenie do 
portfolio Uponor 2023 nowych produktów z ob-
szaru systemów grzewczych, chłodzących i wod-
nych – wyjaśnia Goran Kovacev, Senior Vice Pre-
sident Building Solutions – Europe.
– Podczas procesu integracji oraz codziennej współ-
pracy, pracownicy Capricorn stali się częścią zespo-
łów Uponor, co przełożyło się na efektywne dziele-
nie się wiedzą i doświadczeniem. Z niecierpliwością 
oczekujemy efektów naszych wspólnych działań 
oraz wierzymy w to, że wniosą znaczny wkład  
w przyszłość i rozwój branży instalacyjnej – doda-
je Jacek A. Dobrowolski, wiceprezes ds. sprze-
daży i marketingu Europy wschodniej Uponor  
Building Solutions.
Zakłady produkcyjne i logistyczne w Świebodzi-
cach (woj. dolnośląskie) zostały w pełni zintegro-
wane z siecią Uponor, zapewniając tym samym 
najwyższą jakość produkowanych rozwiązań  
w obszarze systemów grzewczych i wodnych.

http://www.instalreporter.pl
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3 maRca – światowy Dzień inżynieRa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sani-
tarnych zaprasza na obchody Światowego Dnia 
Inżynieria dla Zrównoważonego Rozwoju w dniu  
3 marca 2023 r. o godz. 11:00. 
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem:  
„Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego 
świata”. Uroczyste obchody w siedzibie FSNT-
-NOT, w warszawskim Domu Technika, który 
powstał 118 lat temu zainaugurują dwa wykłady 
wygłoszone przez wybitnych specjalistów z Po-
litechniki warszawskiej i Poznańskiej – jeden na 
temat wkładu polskich twórców techniki w zrów-
noważony rozwój a drugi dotyczący przyszłości 
polskiej energetyki: atom, OZE, wodór czy inne 
rozwiązania. w dalszej części uroczystości zo-
staną wygłoszone wykłady poświęcone zagad-
nieniom sztucznej inteligencji oraz osiągnięciom 
polskiej kosmonautyki, a także prezentacje do-
konań studenckich kół naukowych wybranych 
uczelni technicznych.
Źródło: PZITS
Pełna informacja: kliknij 

monitoRing oBowiązku 
zmniejszenia zużycia eneRgii 
elektRycznej o 10% 

Urząd Regulacji Energetyki przygotował formu-
larz sprawozdawczy dotyczący zużycia energii 
elektrycznej. Ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie odbiorców energii elek-
trycznej w 2023 roku[1], która weszła w życie 18 
października 2022 roku, nałożyła na kierowników 
jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) 
obowiązek podjęcia działań, których celem jest 
ograniczenie o 10% zużycia energii elektrycznej.  

Intencją wprowadzenia tej regulacji była realiza-
cja wyższych standardów poprawy efektywno-
ści energetycznej w sektorze publicznym oraz 
wzmocnienie działań przekładających się na usta-
bilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej.
Przepisy wspomnianej ustawy przyznały preze-
sowi URE kompetencje do weryfikowania dzia-
łań podjętych przez zobowiązane do uzyskania 
oszczędności JSFP oraz do nakładania kar za brak 
ich realizacji lub brak poinformowania regulatora 
o podjętych działaniach w ustawowym terminie.
Źródło: URE
Pełna informacja: kliknij 

immeRgas polska 
z 5. Diamentem foRBes

Te prestiżowe nagrody od 15 lat trafiają w ręce 
najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw  
w Polsce. Ranking oparty jest o dane finansowe  
i to właśnie liczby są w nim obiektywną wykładnią 
kondycji firmy. 5. Diament Forbes dla Immergas  
Polska (4. z rzędu) to potwierdzenie, że firma sku-
tecznie zwiększa swoją wartość i potrafi budo-
wać jakość marki, a tym samym rozwija własny 
i partnerski biznes. ważnymi wskaźnikami są  
w zestawieniu również kryteria przejrzystości  
i nieskazitelności finansowej. To cechy diamen-
tów, a te niebieskie należą do najrzadszych i naj-
cenniejszych.

miasto z eneRgią na taRgacH eneX, 
kielce 8-9.03.2023

O targach ENEX pisaliśmy szerzej w IR 01/23 (kliknij)  
Teraz kilka zdań rozszerzenia.
ważną częścią Targów ENEX będzie Miasto  
z Energią – MiastOZE – wielka strefa wystawien-
nicza GLOBEnergii, gdzie zaprezentuje się ponad 
30 wiodących firm w branży oferujących najno-
wocześniejsze urządzenia dostępne na rynku.  
w trakcie dwóch dni targów nie zabraknie premier 
produktowych najnowszych rozwiązań OZE, które 
zaprezentują firmy: Corab, SolarEdge, Panasonic,  
Viessmann czy Mitsubishi Electric. Pierwszego dnia 
Targów ENEX, w strefie MiastOZE będzie można 
wziąć udział w grze miejskiej z cennymi nagrodami.
w trakcie pierwszego dnia Targów ENEX w strefie 
MiastOZE zaplanowano XVI Forum Pomp Ciepła, 
które będzie okazją do poznania nowości tech-
nicznych i produktowych z branży pomp ciepła  
i techniki grzewczej, możliwości dofinansowań na 

ten rodzaj technologii oraz wymiany doświadczeń 
branży instalacyjnej. Spotkanie zakończy się roz-
strzygnięciem konkursu „Dobre Praktyki w Dobrych 
Rękach”. Przedstawiciele branży fotowoltaicznej  
i kolektorów słonecznych, inwestorzy, przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz pasjonaci ener-
getyki słonecznej mogą wziąć udział w Forum Fo-
towoltaicznym Solar+, które odbędzie się 9 marca 
2023 roku. To ogólnopolska konferencja poświę-
cona branży PV, kwestiom związanym z przyszło-
ścią fotowoltaiki w Polsce, czy dynamicznym roz-
wojem magazynów energii. Udział w forum jest 
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.
Źródło: Targi ENEX
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
http://pzits.pl/2023/02/09/swiatowy-dzien-inzyniera-3-marca-2023-r
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10895,Monitoring-obowiazku-zmniejszenia-zuzycia-energii-elektrycznej-o-10-proc-przez-j.html
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/01/IR_2023_01_Targi_ENEX_8-9.03.2023.pdf
https://www.targikielce.pl/enex
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Otwartość inwestora na innowacyjne rozwiązania 
sprawiła, że Panasonic zaproponował rozwiązanie 
unikatowe. wyzwaniem okazało się przekonanie 
projektanta do rozwiązania (obliczenia, spotka-
nia), tym bardziej, że był to pierwszy taki projekt  
w Polsce, a w pewnych aspektach nawet na świecie. 
Zastosowane rozwiązanie jest unikatowe – pierw-
sze na świecie, gdzie efektywnie połączono trzy 
technologie: 
• GHP – gazowe pompy ciepła, 
• MCHP – mikrokogenerację,
• adsorpcję – produkcję chłodu z ciepła odpado-
wego + freecooling. 
Dzięki temu maksymalnie wykorzystano wypro-
dukowaną energię, w tym ciepło odpadowe (GHP 
+ MCHP) przy całorocznym zapotrzebowaniu 
obiektu na energię elektryczną, ciepło oraz chłód.  

Zastosowano system adsorpcji, który wykorzystuje  
w 100% potencjał systemów GHP oraz MCHP  
i podnosi ich sprawność, wykorzystując bardziej 
efektywnie nadwyżkę ciepła odpadowego do pro-
dukcji dodatkowej ilości chłodu. Układ zapewnia 
skojarzoną równoczesną produkcję chłodu, cie-
pła i energii elektrycznej. 

Inwestor Mirai Clinic, nowoczesnej specjalistycznej kliniki z Otwocka, 
wysoko postawił poprzeczkę w zakresie źródła energii w swoim budynku, 
oczekując spełnienia szeregu wymagań technicznych, środowiskowych 
i ekonomicznych. Inwestor chciał uzyskać zrównoważony efekt 
zapewniający minimalne zużycie energii z zapewnieniem poszanowania 
środowiska przy zachowaniu optymalnej stopy zwrotu z inwestycji (ROI). 
Dodatkowym istotnym elementem było zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej, chłodu oraz ciepła ze względu na obiekt 
szpitalny. Ponadto technologia powinna zapewniać niską głośność  
z uwagi na sąsiednie budynki mieszkalne.

Technologia mikroTrigeneracji Panasonic w mirai clinic
Innowacja na światową skalę

sprawność układu jest dużo większa od 
typowej trigeneracji, ponieważ spraw-
ność poszczególnych elementów (GHp, 
McHp, adsorpcja) jest większa w porów-
naniu do dużego układu trigeneracyjnego.  
energia dostarczana jest w miejscu wy-
tworzenia, dzięki temu nie ma strat na 
przesyle. Zapewniona jest szybkość do-
staw ciepła/chłodu.

http://www.instalreporter.pl
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Uwzględniając bilans ciepła, chłodu i energii elek-
trycznej oraz informacji o całorocznym zapotrze-
bowaniu na chłód oraz ciepło Panasonic uruchomił 
ciekawą i unikatową na skalę światową realizację: 
ekologiczne oraz innowacyjne rozwiązanie mikro-
trigeneracyjne, które jest dopasowane do cało-
rocznych potrzeb obiektu. Odzysk ciepła (GHP 
+ MCHP) + free cooling gwarantują niskie koszty 
eksploatacji niezależnie od wzrostu cen mediów. 
Technologia oparta na gazie (bezpieczeństwo) 
oznacza niższe koszty eksploatacji, a wykorzysta-
nie ciepła odpadowego – uniezależnienie od blac-
koutów czy zmniejszenia dostaw energii w kluczo-
wych momentach lato, zima w obiekcie szpitalnym.
Zastosowano układ rozproszony – 9 agregatów 
zamiast 1 lub 2. Oznacza to bezpieczeństwo, dłuż-
szy cykl życia, mniejsze koszty serwisu, rotacyj-
ność. Jeden wspólny i elastyczny system to lepsze 
dopasowanie (vs chiller + kocioł) i dużo mniej-
sze zużycie energii. Nie ma również konieczno-
ści stosowania dodatkowego rezerwowego źró-
dła ciepła/chłodu, dzięki zastosowaniu zasilania 
gazem ziemnym i propanem jednego wspólne-
go układu grzewczo-chłodzącego. Kolejną zale-
tą systemu rozproszonego są dużo niższe pozio-
my głośności w porównaniu do dużego układu 
wody lodowej, co stanowiłoby nie lada wyzwanie  
w tej okolicy w pobliżu budynków mieszkalnych.
Ze wstępnych szacunków wynika, że nadwyżka 
inwestycyjna powinna się zwrócić w ciągu 5-6 lat. 
Jednak biorąc pod uwagę zapowiadany wzrost 
cen energii, współczynnik ROI może osiągnąć war-
tość nawet ok. 3,5-4 lat. Co w tym wszystkim jest 
najciekawsze, zrobiono kilka symulacji: niezależ-
nie od wzrostu cen gazu lub energii elektrycznej  
i tak inwestor wygrywa dzięki freecoolingowi oraz 
odzyskowi ciepła przeznaczonemu na c.w.u., cie-
pło technologiczne (c.t.), ogrzewanie (c.o.), a nad-
wyżkę ciepła odpadowego przekazuje na produk-
cję dodatkowego chłodu w procesie adsorpcji. 

Okazuje się, że oszczędności z tytułu zastosowa-
nia odzysku ciepła i freecoolingu są 2-2,5x więk-
sze niż oszczędności związane ze zmianą paliwa 
na gazowe, dlatego zastosowane rozwiązania 
technologiczne w tym obiekcie są tak unikatowe.

podsuMowAnie

Mikrotrigeneracja cechuje się znacząco wyż-
szą sprawnością niż duży układ trigeneracyjny.  
Co więcej, lokalny charakter rozwiązania (do-
stawy energii w miejscu wytwarzania) przynosi 
wiele korzyści – nie generuje strat na przesyle, 
a dostawy ciepła czy chłodu są niezwykle szyb-
kie. Dzięki elastyczności całego układu tech-
nologia na bieżąco dostosowuje się do aktual-
nych potrzeb budynku. Zasadniczą zaletę całego 
układu stanowi szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo dostaw energii. Obiekt nie jest podatny 
na ewentualne zachwianie stabilności dostaw 
energii elektrycznej. Nie dotyczy go zatem pro-
blem blackoutu czy choćby zmniejszonych do-
staw energii. Ponadto układ chłodząco-grzew-
czy zasilany jest gazem ziemnym i propanem,  
co eliminuje konieczność stosowania rezerwo-
wego źródła chłodu czy ciepła. Dodatkowo, dzię-
ki możliwości odzysku ciepła oraz rozwiązaniu 
free cooling, obiekt minimalizuje swoją wrażli-
wość na wahania cen mediów. 

Panasonic Marketing europe gmbh
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

www.aircon.panasonic.pl
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• Układ 9 agregatów GHP o łącznej wydajności 630 kw w trybie chłodzenia i 720 kw  
w trybie grzania dla potrzeb całorocznej produkcji ciepła i chłodu z gazu.

• Łączna Ilość ciepła odzyskanego z procesu chłodzenia silników GHP (tzw. ciepło 
odpadowe) = 414 kw.

• System VRF o łącznej wydajności 56 kw – dla potrzeb pomieszczeń technicznych. 
• Rozwiązanie PACi o wydajności 7,1 kw – dla potrzeb serwerowni.
• MCHP mikrokogeneracja – układ zasilany gazem do całorocznej produkcji energii 

elektrycznej i proporcjonalnie ciepła. Dwa układy łącznie wytwarzają do 40 kw energii 
elektrycznej (zakres 10-40 kw) i do 80 kw ciepła.

• Adsorpcja – 3 obiegi hydrauliczne – nisko-, średnio- i wysokotemperaturowy  
do produkcji chłodu z odzyskanego ciepła w okresach przejściowych (wiosna, jesień)  
i latem. Łącznie do 60 kw mocy chłodniczej.

• Free cooling – zimą do 100 kw darmowego chłodu (ponieważ są 2 agregaty istnieje 
możliwość wykorzystania 200 kw w przypadku rozbudowy obiektu).

Przejdź  Gazowe pompy ciepła GHP

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=AhxWkErTUvE&t=39s
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Przy wyborze źródła ciepła nie da się podjąć de-
cyzji bez analizy indywidualnych uwarunkowań 
inwestycji, np. obciążenia cieplnego budynku, do-
stępności gazu, tempa budowy, kosztów inwe-
stycji oraz preferencji wyboru systemu – grzej-
niki, ogrzewanie podłogowe czy mieszane itp.  
w dużym uproszczeniu jednak można wskazać 
na najważniejsze argumenty. 
Decydując się na wybór pompy ciepła, inwestor 
musi wziąć pod uwagę dużo wyższe, jednora-
zowe koszty samej inwestycji związanej z zaku-
pem i instalacją, musi także mieć świadomość, 
że rozwiązanie wymaga ciągłej dostawy prądu. 
Ale w przypadku podjęcia decyzji o ogrzewaniu 
podłogowym w całym domu koszty ogrzewa-
nia w obecnej sytuacji rynkowej będą najniższe  
(w przypadku średniej wielkości domu szacunko-
wo będzie to ok. np. 1000-2000 zł rocznie mniej). 
Niskotemperaturowy kondensacyjny kocioł ga-
zowy to zazwyczaj pierwszy wybór, kiedy dla in-
westycji jest możliwe podłączenie gazu. w obec-
nej sytuacji rynkowej rozwiązanie to ma bardzo  

wiele zalet – przede wszystkim z pewnością mniej-
sze ryzyko wystąpienia lockdownu gazowego 
niż energetycznego czy ustalenia nowych taryf 
dla czasokresów poboru. Nie bez znaczenia jest 
także fakt, że jest to technologia obecna na ryn-
ku od bardzo wielu lat i bez problemu znajdzie 
się ekipę instalacyjną czy serwisową. Optymal-
nie ustawiony kocioł gazowy pracuje w sposób 
ciągły, jest cichy i może być zainstalowany nawet  
w pomieszczeniu gospodarczym, jeśli w domu 
nie ma miejsca na kotłownię. 

Kondensacyjny kocioł gazowy czy pompa ciepła? Obydwa rozwiązania 
mają swoich zwolenników i wiele argumentów przemawiających na 
ich korzyść. To z pewnością najbardziej energooszczędne źródła ciepła 
na rynku, dlatego wybór po prostu nie może być zły. Jednak obecna 
sytuacja związana z trudnymi do przewidzenia czynnikami takimi, jak 
podaż czy ceny energii elektrycznej i gazu w pewien sposób determinuje 
podjęcie decyzji i warto wziąć uwagę wszystkie plusy i minusy.

Kocioł czy pompa ciepła – co doradzić inwestorowi?
wybór grzejników do zastosowania z niskotemperaturowymi źródłami ciepła

Piotr KrzemińsKi

Purmo group Poland Sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek Ken Center

02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00

purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl
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Nie bez znaczenia są kwestie związane z eko-
logią – niską emisją CO2 oraz ekonomią inwe-
stycji. Inwestorzy decydujący się na pompę cie-
pła zazwyczaj wybierają ogrzewanie podłogowe  
w całym domu, ponieważ jest to najbardziej efek-
tywne rozwiązanie. w przypadku kotła gazowego 
najczęściej wybierany jest tzw. model mieszany, 
czyli częściowo system płaszczyznowy połączo-
ny z niskotemperaturowymi grzejnikami. To tak-
że optymalne rozwiązanie dla inwestorów, którzy 
mają w domach stare, nieefektywne kotły np. na 
paliwo stałe czy węgiel. wystarczy wymiana ko-
tła i starych, żeliwnych grzejników na niskotem-
peraturowe, dedykowane do modernizacji, które 
znajdziemy w ofercie renomowanych producen-
tów (np. model Purmo Compact). 

JAkie GrZeJniki dobrAć?

Odpowiednio dobrane grzejniki płytowe marki 
Purmo współpracują z niskotemperaturowymi 
źródłami ciepła np. pompami ciepła czy konden-
sacyjnym kotłem gazowym podobnie efektywnie 
co instalacje podłogowe i ścienne. Z tego rozwią-
zania mogą skorzystać zwolennicy ekonomicz-
nych rozwiązań grzewczych, jeśli z powodu wy-
sokich kosztów lub czasochłonnego remontu 
nie zdecydują się na montaż ogrzewania płasz-
czyznowego.

w dostępnej na rynku ofercie znajduje się co naj-
mniej kilka rozwiązań, które doskonale spraw-
dzą się w przypadku zastosowania pompy ciepła  
w modernizowanych budynkach. Najbardziej eko-
nomicznym rozwiązaniem będzie model purmo 
compact. w tradycyjnych instalacjach z żeliw-
nymi grzejnikami żeberkowymi najlepiej spraw-
dzi się dedykowany do bezpośredniej wymiany 
grzejnik o wysokości 550 mm, który ma rozstaw 
przyłączy taki sam, jak stare grzejniki żeliwne.

Bardzo dobrym przykładem nowoczesnego grzej-
nika płytowego do pompy ciepła, jest także plan 
compact. Ten grzejnik wyróżnia całkowicie pła-
ska płyta frontowa.

Kolejną propozycją jest poziomy grzejnik płyto-
wy ramo compact. Model charakteryzuje się 
nowoczesnym designem – subtelnymi, zdobią-
cymi płaski front poziomymi przetłoczeniami na 
całej długości grzejnika.

Inwestorów oczekujących wyszukanego wzornic-
twa z pewnością zainteresuje poziomy grzejnik 
dekoracyjny tinos H Flex lub pionowy tinos V. 
w jednym i drugim modelu panel czołowy grzej-
nika tworzy z osłonami bocznymi jeden element. 
Ich konstrukcja umożliwia zawieszenie na ścianie 
w taki sposób, że odległość pomiędzy urządze-
niem a ścianą była zredukowana do minimum.

Niedawno w ofercie Purmo pojawiło się nowe, 
jeszcze bardziej elastyczne rozwiązanie – uniwer- 
salny grzejnik płytowy Flex. Jego zaletą jest 
możliwość wyboru strony montażu wkładki i gło-
wicy termostatycznej. Model Flex również wystę-
puje w wersjach Plan i Ramo z płaskimi fronta-
mi przednimi.

Kiedy na instalację grzejnika jest stosunkowo 
niewiele miejsca najlepszym wyborem będzie 
grzejnik typu 33, tj. grzejnik zbudowany z trzech 
płyt i trzech konwektorów, co gwarantuje więk-
szą moc grzewczą urządzenia. 

Modele grzejników Purmo Flex, Tinos H Flex  
i Tinos V są dostępne w wersji z podłączeniem dol-
nym zapewniającym bardziej „dyskretne” podłą-
czenie, które doskonale sprawdzi się w przypadku 
jeżeli planowana jest również modyfikacja instala-
cji doprowadzającej wodę i ukrycie rur w ścianie.
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online

zestaw do renowacji

Idealnie  
dopasowany

 Plan Flex – Twoje korzyściPamiętaj o grzejnikach
wymieniając kocioł

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

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

wymieniony na nowy  lub na pompę ciepła, należy również dokonać 

ponownego doboru grzejników. Tylko taki system grzewczy, w 

którym wszystkie elementy są do siebie idealnie dopasowane 

funkcjonuje optymalnie.

Taki zestaw oferuje wiele korzyści: bardziej wydajny system 

grzewczy, który obniża rachunki za energię Twoich klientów, 

gwarantuje optymalny komfort cieplny w pomieszczeniach i dodaje 

wartości estetycznej ich wnętrzom. To korzyść dla wszystkich!

Odkryj niskotemperaturowe grzejniki na purmo.pl

• Łatwa instalacja

• Innowacyjna technologia

• Wysoka wydajność przy niskich 
temperaturach

• Komfortowe ciepło

• Możliwość efektywnego 
wykorzystania miejscowej  
regulacji

• Zoptymalizowana konstrukcja, 
która pasuje do każdego wnętrza

• Możliwość łatwego połączenia z 
pompą ciepła

Plan Flex

http://www.instalreporter.pl
https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/selektor-grzejnikow
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następująco: w 2022 r. sprzedano łącznie 203,3 tys. 
szt., w tym 188,2 tys. szt. w zakresie urządzeń typu 
powietrze/woda i około 7,2 tys. szt. gruntowych 
pomp ciepła oraz 7,9 tys. sztuk pomp ciepła do cie-
płej wody użytkowej. Oznacza to, że udział pomp 
ciepła w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń 
grzewczych w 2022 r. na polskim rynku (uwzględ-
niając jej 10% spadek w stosunku do 2021 r.) może 
wynieść blisko 30%, a uwzględniając sprzedane 
klimatyzatory z funkcją grzania, było to już nie-
mal co drugie sprzedane urządzenie grzewcze. 

duży wZrost rynku poMp ciepłA 
w europie w 2022

Ogromny wzrost sprzedaży pomp ciepła widocz-
ny jest w wielu krajach Unii Europejskiej. Np.  
w Niemczech w 2022 r. nastąpił 53% wzrost ryn-
ku i sprzedano tam ok. 236 tys. pomp ciepła do 
ogrzewania budynków. warto przy tym przy-
pomnieć, że rząd Niemiec założył, że w 2024 r. 
sprzedaż pomp ciepła ma sięgnąć ponad 500 
tys. szt. (wzrost ponad 3-krotny w ciągu 3 lat).  

2022 – intensywny rok wZrostu rynku 
poMp ciepłA w polsce

w 2022 r. w stosunku do 2021 r. sprzedaż pomp 
ciepła w Polsce wzrosła ogólnie o 120%. w za-
kresie urządzeń przeznaczonych do centralnego 
ogrzewania wodnego wzrost sięgnął 130%. Jesz-
cze więcej, bo aż o 137% wzrosła liczba sprzeda-
nych pomp ciepła typu powietrze/woda. warto 
też dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce na-
stąpił ponad 100-krotny wzrost rynku pomp ciepła  

typu powietrze/woda. Piąty rok z rzędu polski ry-
nek pomp ciepła typu powietrze/woda miał dy-
namikę sprzedaży wynoszącą około 100% rok do 
roku, a w ostatnich dwóch latach była to najwięk-
sza dynamika sprzedaży pomp ciepła w Europie. 
Znacząco zwiększyła się też sprzedaż gruntowych 
pomp ciepła – o 28% dla urządzeń typu solanka/
woda. Pompy ciepła typu powietrze/woda prze-
znaczone tylko do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej zanotowały wzrost sprzedaży o ok. 2%.
w ujęciu liczbowym dane przedstawiają się  

• Cały rynek pomp ciepła w 2022 r. wzrósł o 120%, a pomp ciepła 
do ogrzewania budynków o 130%. w 2022 r. niemal co trzecie 
urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania 
pomieszczeń w Polsce w 2022 r. było pompą ciepła.

• w 2022 r. liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze-woda  
w Polsce zwiększyła się o 137% w porównaniu do 2021 r. i wyniosła 
188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100-krotny wzrost rynku pomp 
ciepła typu powietrze/woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce.

• Zwiększyła się też liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła  
o 28% i wyniosła 7,2 tys. sztuk.

• w grudniu 2022 r. udział wniosków o wymianę źródeł ciepła  
z pompami ciepła w programie Czyste Powietrze osiągnął 63%. 

• Napaść Rosji na Ukrainę przyspieszyła transformację 
energetyczną w Europie i plany odejścia od gazu ziemnego  
w ogrzewaniu budynków.

port pc: 2022 – roK pomp ciepła w polsce
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Rynek pomp ciepła w 2022 r. w Polsce wg danych PORT PC
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powietrza w formie ciepła. Pozostała potrzeb-
na część energii to energia elektryczna niezbęd-
na do pracy pompy ciepła. w 2022 r. do wyraź-
nego wzrostu zainteresowania pompami ciepła 
niewątpliwie przyczyniły się znaczne podwyżki 
cen nośników energii i paliw, które sięgnęły po-
ziomu nawet ponad 100% (rok do roku). Istotne 
znaczenie miała też ulga termomodernizacyj-
na oraz zmiany w programie Czyste Powietrze, 
zwiększające finansowe wsparcie dla pomp cie-
pła. Zaobserwowaliśmy znaczący wzrost udzia-
łu wniosków o dofinansowanie do pomp ciepła 
w tym programie, szczególnie w czasie, gdy w ra-
mach pakietu REPowerEU z 18 maja 2022 r. będą-
cego odpowiedzią energetyczną na napaść Ro-
sji na Ukrainę, Komisja Europejska zapowiedziała 
m.in. plany szybkiego odejścia od stosowania  

paliw kopalnych w budynkach. w grudniu 2022 r.  
udział pomp ciepła w programie Czyste Po-
wietrze wyniósł aż 63% w ogólnej liczbie wnio-
sków na wymianę źródeł ciepła, podczas gdy  
w styczniu 2022 r. było to zaledwie 28%. warto też 
wspomnieć o wzmożonym zainteresowaniu pro-
dukcją energii elektrycznej na własne potrzeby  
w ramach dynamicznie rozwijającej się energety-
ki obywatelskiej, np. poprzez montaż systemów 
fotowoltaicznych na dachach budynków miesz-
kalnych. Jest to wspierane zarówno przez pro-
gram Czyste Powietrze, jak i program Mój Prąd, 
który promuje rozwój prosumenckich instalacji 
fotowoltaicznych w oparciu o nowy system roz-
liczeń tzw. net-billing. w ocenie PORT PC jest on 
mniej korzystny niż poprzedni system rozliczeń, 
tzw. net-metering, ale nadal zapewnia większą 

Od 1 stycznia 2024 r. wszystkie nowo zainstalo-
wane systemy grzewcze będą musiały być za-
silane w co najmniej 65% energii pochodzącej 
z OZE. Przewiduje się, że spowoduje to jeszcze 
większy wzrost liczby instalacji pomp ciepła w ko-
lejnych latach. wg planów rządowych do 2030 r.  
w budynkach w Niemczech ma być zamontowa-
nych nawet 5-6 mln elektrycznych pomp ciepła. 
w Norwegii, w kraju o najzimniejszym klimacie 
w Europie, gdzie około 2/3 gospodarstw domo-
wych ma obecnie pompę ciepła, odnotowano 
25% wzrost ich sprzedaży. Prawie wszystkie nowe 
systemy grzewcze w 2022 r. są zasilane pompa-
mi ciepła. Bardzo dojrzałym rynkiem pomp cie-
pła jest Finlandia, w której nastąpił nadzwyczaj-
ny wzrost sprzedaży tych urządzeń w ostatnich 
latach. w 2022 r. rynek pomp ciepła wzrósł tam 
o 50%. w Szwajcarii instaluje się pompy ciepła 
od wielu dziesięcioleci i pomimo bardzo dojrza-
łego rynku pomp ciepła w tym kraju, w 2022 r. 
odnotowano 23% wzrost. Aż 2/3 wszystkich sys-
temów grzewczych sprzedanych w Szwajcarii  
w 2022 r. to pompy ciepła. Z kolei w Belgii, po-
dobnie jak to się stało w Polsce, rynek pomp cie-
pła w 2022 r. uległ podwojeniu.
Obecnie Francja ma największy w Europie ry-
nek pomp ciepła, który w 2022 r. wzrósł o 30%.
U naszych południowych sąsiadów widać spo-
re zmiany rynkowe: na Słowacji rynek pomp cie-
pła uległ podwojeniu w 2022 r., a w Czechach 
wzrósł o 50%.

co wZMAcniAło populArność  
poMp ciepłA w polsce w 2022?

Głównymi czynnikami wpływającymi na tak istot-
ne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powie-
trze/woda w Polsce jest ich atrakcyjność użytko-
wa, w tym wysoki komfort obsługi i możliwości 
chłodzenia pomieszczeń, korzystniejsze koszty 

ogrzewania w porównaniu do innych źródeł cie-
pła oraz coraz wyższe zaufanie do tej technologii 
zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów. 
Na popyt istotnie wpływa także zainteresowanie 
konsumentów bezemisyjnymi systemami grzew-
czymi, na które można pozyskać rządowe wspar-
cie finansowe i wzrost świadomości ekologicznej 
Polaków. Pompa ciepła zamontowana w budyn-
ku nie powoduje bowiem żadnej tzw. „niskiej 
emisji” zanieczyszczeń do powietrza. To, co jest 
szczególnie istotne w świetle potrzeby zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego Polaków, 
to fakt, że prawie cała energia w formie ciepła 
przekazywana przez pompę ciepła jest pobie-
rana z krajowych zasobów energii. Pompy cie-
pła korzystają w 70-80% z energii ze źródeł od-
nawialnych (OZE) pobieranej z gruntu, wody lub 
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Udział głównych źródeł ciepła we wnioskach o wymianę źródła ciepła 
w  programie NFOŚiGW Czyste Powietrze od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

Kotły gazowe
Kotły na biomasę
Pompy ciepła - łącznie

Dynamika wzrostu zainteresowania montażem pomp ciepła w ramach wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych w Polsce  
w poszczególnych miesiącach 2022 r. – na podstawie wniosków składanych w programie Czyste Powietrze (źródło: PORT PC wg danych NFOŚiGw)
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opłacalność niż kupowanie energii elektrycznej 
z sieci elektroenergetycznej.
ważnym programem, który dofinansowuje pom-
py ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych 
o zwiększonym standardzie energetycznym był 
uruchomiony w kwietniu 2022 r. przez NFOŚiGw 
program priorytetowy Moje Ciepło. Oprócz do-
finasowania pomp ciepła na poziomie do 30%, 
pozwala on pośrednio na uzyskanie korzystniej-
szych warunków kredytowych na cały budynek, 
ze względu na spełnienie warunków taksonomii 
zrównoważonego finansowania (od 2023 r. wymo-
giem uzyskania dotacji w ramach programu Moje 
Ciepło jest uzyskanie wskaźnika energii pierwot-
nej nieodnawialnej EP<55 kwh/(m2rok)). według 
aktualnych informacji z NFOŚiGw program ten cie-
szy się sporym zainteresowaniem beneficjentów. 
Od jego uruchomienia, czyli od końca kwietnia 
2022 r. do końca stycznia 2023 r. złożono ponad 
15 tys. wniosków na dofinansowanie do montażu 
pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzin-
nych w „zielonym” standardzie energetycznym.

kierunek – dAlsZy, prZyspiesZony 
roZwóJ

Pompy ciepła zostały uznane za kluczowe roz-
wiązania dekarbonizacyjne w ogrzewaniu bu-
dynków w głównych strategiach Europejskiego 
Zielonego Ładu, czyli w unijnej strategii doty-
czącej integracji sektora energetycznego (lipiec 
2020 r.) i sektorowej strategii budynkowej, tzw. 
Fali Renowacji. Obydwie strategie w spójny spo-
sób przedstawiają, jaki będzie model transfor-
macji energetycznej w Unii Europejskiej. Pole-
ga on na produkcji energii elektrycznej głównie 
z OZE i łączeniu sektorów energetycznych z za-
chowaniem zasady „efektywność energetyczna 
przede wszystkim”, czyli przede wszystkim efek-
tywna elektryfikacja transportu, ogrzewnictwa 

indywidualnego i ciepłownictwa systemowego.
według informacji z think tanku Ember, zebranych 
na podstawie zaktualizowanych krajowych pla-
nów na rzecz energii i klimatu (przygotowanych 
przez kraje członkowskie UE), w 2030 r. udział 
tzw. czystej energii elektrycznej może wynieść 
przeciętnie 83%, a średni udział OZE w produk-
cji energii elektrycznej w miksie energetycznym 
aż 63%. Już teraz zdecydowana większość kra-
jów UE zapowiada pełną dekarbonizację energii 
elektrycznej w swoich miksach energetycznych 
pomiędzy 2035 a 2040 r. Oznacza to m.in. moż-
liwość szybkiego zrealizowania pełnej dekarbo-
nizacji przekazywanego ciepła przez elektrycz-
ne pompy ciepła czy transportu elektrycznego.
Kluczowe znaczenie dla pokazania perspektyw 
rozwoju rynku pomp ciepła w Europie w najbliż-
szych latach ma dokument wydany 18 maja 2021 r.  
przez Międzynarodową Agencję Energetyczną 
(IEA), tzw. mapa drogowa „Net Zero by 2050” 
oraz wydana w 28 listopada 2022 r. przekrojowa 
analiza „The Future of Heat Pumps”. Potwierdza 
to również dokument, wydany w październiku 
2022 r., „world Energy Outlook 2022” (wEO). we-
dług tych opracowań elektryczne pompy ciepła 
mają zaspokajać połowę globalnego zapotrzebo-
wania na ciepło do 2045 r. i dostarczać blisko 2/3 
ciepła w krajach rozwiniętych (OECD) w 2050 r. 
Łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła po-
winna w związku z tym zwiększyć się ze 180 mln 
sztuk w 2020 r. do 600 mln sztuk w 2030 r. (nie-
mal czterokrotnie), oraz 10-krotnie – do 1,8 mld 
sztuk w 2050 r. Jednocześnie Międzynarodowa 
Agencja Energii (IEA) wzywa wszystkie kraje roz-
winięte do zakończenia sprzedaży samodzielnych 
kotłów gazowych, olejowych i węglowych już  
w 2025 r. według pakietu Komisji Europejskiej RE-
PowerEU taki plan ma być zrealizowany w 2029 r.  
we wszystkich krajach Unii Europejskiej, poprzez 
zmianę przepisów ekoprojektu w przypadku  
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urządzeń grzewczych. Nie czekając na zmiany 
przepisów w Unii Europejskiej, już kilkanaście kra-
jów UE zapowiedziało w najbliższych latach za-
kazy stosowania kotłów na paliwa kopalne w no-
wych lub istniejących budynkach mieszkalnych.

perspektywy nA 2023 w polsce

Jak przewiduje PORT PC w 2023 r. należy spodzie-
wać się dalszych znacznych wzrostów sprzedaży 
pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce. w wa-
riancie optymistycznym może on wynosić ok. 40-
50% w stosunku do 2022 r. (rok do roku), a w przy-
padku gruntowych pomp ciepła o około 30-40%. 
Głównymi czynnikami napędzającymi sprze-
daż pomp ciepła będzie atrakcyjność kosztów 
ogrzewania oraz programy wsparcia przy wy-
korzystaniu tej technologii w najbliższych latach  
i europejskie plany odejścia od stosowania pa-
liw kopalnych w budynkach. w ocenie PORT PC 
potrzebne jest wprowadzenie nowego programu 
wymiany istniejących kotłów na paliwa kopalne 
oraz pilne podpisanie porozumienia z branżą pol-
skich producentów pomp ciepła, które będzie 
wspierało działania w duchu przygotowywanego 
przez Komisję Europejską aktu prawnego o zero-
wej wartości netto dla przemysłu w UE.
Istotną barierą dalszego upowszechniania tech-
nologii może natomiast okazać się deficyt wykwa-
lifikowanych instalatorów montujących pompy 
ciepła oraz kwestia jakości pomp ciepła i instala-
cji. Może to stanowić wąskie gardło dla dalszego 
poprawnego rozwoju rynku i niezbędne jest za-
tem podjęcie w tym zakresie intensywnych dzia-
łań. Pod koniec 2022 r. PORT PC przystąpił do kon-
kursu MEiN na stworzenie branżowego centrum 
umiejętności (BCU) w zakresie pomp ciepła. w naj-
bliższych latach planuje się powstanie ogólnopol-
skich standardów w zakresie szkolenia, jak i do-
szkolenia zawodowego instalatorów pomp ciepła.  

Planuje się, że będzie to połączone z realizacją 
Akademii Instalatora Pomp Ciepła PORT PC, czy-
li ma zapewnić powstanie zintegrowanego ze 
szkoleniami producentów i dystrybutorów syste-
mu szkoleń instalatorów pomp ciepła w Polsce.
w 2023 r. PORT PC zamierza intensywnie wspie-
rać znaki jakości HP Keymark oraz EHPA-Q, któ-
re mają chronić konsumentów przed zakupami 
pomp ciepła bez zweryfikowanych kluczowych 
paramentów technicznych i użytkowych. Zgod-
nie z aktualnymi wymogami rozporządzeń eko-
projektu, dane pomp ciepła podawane przez 
producentów nie muszą być kontrolowane  
w zewnętrznych akredytowanych laboratoriach. 
Jednak przy wyborze urządzenia warto brać pod 
uwagę te pompy ciepła, których kluczowe para-
metry (w tym wpływające również na koszty eks-
ploatacji) zostały potwierdzone w zewnętrznych 
akredytowanych laboratoriach badawczych. Uzy-
skany na tej podstawie znak jakości Heat Pump 
Keymark (HP Keymark) lub EHPA-Q gwarantują, 
że wszystkie istotne zmierzone dane pomp cie-
pła takie, jak: poziom hałasu, efektywność czy 
klasa energetyczna są realne i wiarygodne dla 
konsumentów. w procesie przyznawania znaku 
EHPA-Q potwierdza się także dodatkowo wiary-
godność krajowego dostawcy pomp ciepła w za-
kresie poprawności dokumentacji technicznych 
w j. polskim, warunków gwarancji, serwisu oraz 
dostępności części zamiennych przez co najmniej 
10. Jest to znak ogólnoeuropejski, ale przyznawa-
ny jest dla każdego kraju oddzielnie i obowiązuję 
tylko w tym kraju, w którym został nadany. w Pol-
sce odpowiada za niego komisja ds. znaku jakości 
zatwierdzona przez Europejskie Stowarzyszenie 
Pomp Ciepła (EHPA). warto podkreślić komple-
mentarność tych dwóch znaków jakości pomp 
ciepła, ponieważ znak EHPA Q może być przy-
znany również na podstawie znaku HP Keymark.
Źródło: PORT PC
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Energia z natury

Sprawdź, gdzie kupić pompy  
ciepła Neoheat z montażem!

www.neoheat.pl

Innowacyjne 
Pompy Ciepła 

Bardzo cicha praca 

Klasa energetyczności A+++

Sterowanie Wi-Fi 

Ekologiczny czynnik chłodniczy
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Od redakcji
Żyjemy w czasach, gdy wynik sprzedaży w każ-
dej firmie jest nierozerwalnie związany z moc-
nym wsparciem gwarancyjnym, montażowym, 
czy serwisowym. w tym kontekście konieczna 
jest bliska współpraca z fachowcami pracujący-
mi na rynku: projektantami, instalatorami i han-
dlowcami. Tu pole do działania dla firm/produ-
centów/dużych sieci handlowych jest praktycznie 
nieograniczone. Ciągle świetnie funkcjonuję zna-
ne i lubiane przez instalatorów programy lojalno-
ściowe, czasowe akcje promocyjne na wybrane 
produkty czy grupy asortymentowe, a także akcje 
specjalne. Dużą wagę firmy przykładają do edu-
kacji wykonawców i projektantów szczególnie  
w obliczu zmian zarówno prawnych, jak i wymagań  

technicznych czy energooszczędności w odniesie-
niu do źródeł ciepła, systemów c.o. i c.w.u., ukła-
dów wentylacji i klimatyzacji, ale i zmian klima-
tycznych i ekologicznych pociągających za sobą 
zaostrzenie uwarunkowań stosowania konkret-
nych rozwiązań. Nie bez znaczenia na sposób 
podejścia do rynku jest też kryzys w budownic-
twie w sektorze nowych budynków i konieczność 
spojrzenia uważniejszym okiem na rynek wymian  
i modernizacji instalacji. Tak więc wyraźnie moż-
na zaobserwować zwiększoną aktywność firm na 
polu edukacji, a więc szkoleń, czy webinariów.
Zapraszamy do lektury bloku pomysł na rynek, 
czyli co firmy przygotowują dla instalatorów, 
handlowców, projektantów i zapoznania się  
z ofertą firm dla określonych grup partnerskich.

pomysł na ryneK
Oferta producentów i dystrybutorów dla instalatorów, 
handlowców, projektantów

BDR THERMEA  GROUP

pomysł na rynek – prezentacje firm:

https://instalreporter.pl/
https://pl.kan-therm.com/
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dlaczego warto uczestniczyć w programie 
instalator?
Zgłaszając montaż urządzeń Viessmann, zyskujesz 
premię finansową na kartę prepaid. w tej edycji 
stawki są jeszcze wyższe niż w ubiegłym roku. Ak-
tualną tabelę premii można znaleźć na stronie Pro-
gramu Instalator. Viessmann premiuje najbardziej 
popularne urządzenia oraz te najchętniej wybiera-
ne przez klientów, co daje instalatorowi możliwość 
zdobycia jak największej ilości bonusów. Premia 
wypłacana jest po zakończeniu danego miesiąca. 

Uczestnik, który zgłosi pierwszy montaż w progra-
mie otrzymuje kartę przy pierwszym rozliczeniu.

co nowego?
w tym roku, poza premią finansową, na instalatorów 
czekają również gwarantowane nagrody rzeczowe. 
Przyznawane są za pierwsze urządzenie zgłoszo-
ne w programie oraz za trzecie i piąte urządzenie 
zarejestrowane w 2023 roku. Nagrody wysyłane 
będą do uczestników po przekroczeniu poszcze-
gólnych progów. Akcja obowiązuje przez cały rok.

co jeszcze zyskujesz? 
- Możliwość wzięcia udziału w konkursach i ak-
cjach promocyjnych
- Dostęp do oferty szkoleniowej i kompendium 
wiedzy z branży instalacyjnej
Aktualności związane z programem oraz informa-
cje o najnowszych akcjach dostępne są na stro-
nie https://programinstalator.pl/ i na Facebooku  
Programu Instalator.

Jak dołączyć do programu instalator?
Możesz to zrobić na 4 sposoby:
1. wypełnij formularz online (kliknij)
2. Pobierz ze strony Programu Instalator deklarację 
uczestnictwa w programie (załącznik 1), wypełnij  
i prześlij na adres: info@programinstalator.pl

3. Skontaktuj się z doradcą Viessmann lub od-
wiedź jeden z salonów firmowych
4. Skontaktuj się z konsultantem, dzwoniąc na 
infolinię 782 756 666

Jak zgłosić urządzenie w programie?
wybierz jeden z poniższych sposobów:
1. Online – logując się do Programu Instalator na 
platformie ViessmannPRO
2. Poprzez aplikację mobilną
3. Mailowo – przesyłając dokument montażu

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Rozpoczęła się najnowsza edycja Programu Instalator, zrzeszającego najlepszych 
instalatorów w Polsce. Każdy instalator, który montuje urządzenia Viessmann  
i ma działalność gospodarczą, może stać się uczestnikiem programu.  
warto, bo w tym roku czekają jeszcze wyższe stawki oraz nagrody gwarantowane.

Program insTalaTor Viessmann 
Poznaj nowości w 2023!

Przejdź  Strona Programu Instalator:
www.programinstalator.pl

http://www.instalreporter.pl
https://pro.viessmann-serwis.pl/Register
https://programinstalator.pl/
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integracja siły i wiedzy
Ideą Integris+ jest zintegrowanie instalatorów, 
hurtowni i marek producenckich. Dbamy o to, 
aby pokazali się w nim najlepsi producenci, któ-
rych produkty są najchętniej kupowane, a tak-
że te marki, które mają największy potencjał.  
w tym roku, obok 40 dotychczasowych Partne-
rów Programu Integris+, po raz pierwszy zapre-
zentują się: Salus, Uponor, Thermes oraz werit.

najlepszy klimat do spotkań tylko w Grupie sbs
Oprócz premiowania klientów każda z Hurtowni 
Partnerskich uczestniczących w programie orga-
nizuje spotkania „integrisowe”. Są one ważnym 
elementem programu i znane są od lat w bran-
ży. wspólny wyjazd na strzelnicę, kajaki, bal kar-
nawałowy – to świetne preteksty, aby w gronie 

znajomych z branży i współpracowników wypo-
cząć lub bawić się. Spotkania te umożliwiają bu-
dowanie relacji, wymianę informacji i – co wzbu-
dza najwięcej emocji – przekazanie nagród.

dlaczego hurtownie sbs?
Hurtownie Grupy SBS wyróżnia profesjonalizm, 
kompleksowość oferty i indywidualne podejście 
do klienta. Te trzy aspekty są fundamentem bu-
dowy Grupy. Od ponad 20. lat dynamicznie roz-
wijamy swoją działalność. Jesteśmy największą 
w Polsce siecią sprzedaży artykułów sanitarnych, 
grzewczych i instalacyjnych. współpracujemy  
z ponad 300 dostawcami. w naszej ofercie znaj-
duje się ponad 400 tysięcy markowych produk-
tów uznanych firm, w tym produkty marek nale-
żących do SBS: KELLER, NANOPANEL i DELFIN.

wiedza, technologie, współpracownicy –  
to kilka kluczowych elementów na które 
składa się często sukces jednej osoby. 
Tworząc program Integris+ wychodzimy  
z tego samego założenia, dlatego katalog 
naszego programu lojalnościowego 
składa się z bardzo szerokiej oferty 
nagród, która stale się rozrasta 
na wniosek i zapotrzebowanie 
klientów, aby wspierać ich  
w codziennych sukcesach.

integris+ 2023 – silne zaplecze dla profesjonalistów

Przejdź  Hurtownie SBS Przejdź  Program Integris+

http://www.instalreporter.pl
https://www.grupa-sbs.pl/hurtownie
http://www.integrisplus.pl
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Jak dołączyć do programu?
Aby wziąć udział w programie, wystarczy kupo-
wać produkty partnerów programu w Hurtow-
niach Grupy SBS. w zamian za wykonany obrót 
otrzymuje się punkty, które można wymienić na 
nagrody. więcej informacji oraz pełny regulamin 
znajdziecie tutaj oraz w hurtowniach biorących 
udział w Programie.

rozbudowany katalog nagród
Oprócz dostępnych do tej pory narzędzi ręcz-
nych, elektronarzędzi, strojów roboczych, samo-
chodu osobowego, bonów na zakup sprzętu RTV 
i AGD, bonów Sodexo, minikoparki JCB, vouche-
rów na przeżycia z Katalogu Marzeń, oferujemy 
również pakiety szkoleń na uprawnienia F-gaz. 
Stawiamy także na wspieranie biznesu klientów: 
od tej edycji będzie możliwość zamówienia wła-
snej strony internetowej lub pozyskania platfor-
my mailingowej.

w dowolnym momencie trwania Programu ist-
nieje możliwość dodawania nowych nagród, aby 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników pro-
gramu Jeśli masz pomysł, skontaktuj się z nami  
i zaproponuj, co chciałbyś, aby znalazło się w na-
szym katalogu.

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl 

www.grupa-sbs.pl

r e k l a m a
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enea i pko tfi wspólnie 
zainwestują w zieloną eneRgię

Największe Towarzystwo Funduszy Inwestycyj-
nych rynku detalicznego i wicelider rynku energe-
tycznego w produkcji energii w Polsce zamierzają 
wspólnie inwestować w odnawialne źródła ener-
gii. Szefowie PKO TFI i Enei S.A. podpisali list inten-
cyjny o współpracy na rzecz rozwoju OZE w Polsce.
współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju de-
dykowanego zamkniętego funduszu inwestycyj-
nego PKO Energia Odnawialna to zasadniczy cel 
listu intencyjnego, podpisanego przez Grzegorza 
Muszyńskiego, prezesa PKO TFI i Pawła Majew-
skiego, prezesa Enei.
Enea planuje zaangażowanie w Fundusz Inwesty-
cyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który 
będzie inwestować w akcje i udziały Spółek Portfe-
lowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących 
zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej 
lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach.
– Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie 
transformacji energetycznej. Koncepcja zaan-
gażowania w dedykowany Fundusz OZE może  
w stosunkowo szybkim czasie poszerzyć nasz port-
fel inwestycyjny w obszarze odnawialnych źró-
deł energii. Synergia naszych podmiotów, oparta 
na doświadczeniu, wiarygodności i kompeten-
cji po obu stronach, może przynieść znakomite 
efekty – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.
Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na ob-
serwowany trend transformacji energetycznej, 
spełniający kryteria trwałej zmiany (Clear Tra-
jectory, Decisive, Irreversible) i wpływający na 
wszystkie dziedziny życia (STEEP: Social, Tech-
nological, Environmental, Economic, Political).
– Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden 
z naszych kierunków strategicznych, wpisujących 
się w obecne trendy rynkowe i wyzwania dla sek-
tora energetycznego. Planowany przez nas model 

Funduszu OZE przyniesie nie tylko zyski inwestorom, 
ale przyczyni się do zdynamizowania procesu trans-
formacji energetycznej w Polsce. Bardzo się cieszę, 
że wicelider rynku produkcji energii w Polsce, Enea 
S.A., wyraża wolę współpracy w tej nowatorskiej for-
mule – mówi Grzegorz Muszyński, prezes PKO TFI.
Fundusz dążyć będzie do realizacji celów inwestycyj-
nych poprzez lokowanie środków pieniężnych po-
chodzących z wpłat na Certyfikaty, dokonywanych 
przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie 
rozwój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie 
przychodów z lokat Funduszu, w szczególności z in-
westycji w udziały lub akcje Spółek Portfelowych.
Fundusz działać będzie na zasadach rynkowych. 
Realizacja kontroli Funduszu nad działalnością 
Spółek Portfelowych odbywać się będzie poprzez 
wykonywanie wynikających z przepisów Kodek-
su Spółek Handlowych praw korporacyjnych,  
a także uprawnień Funduszu jako akcjonariusza 
lub wspólnika Spółki Portfelowej, zapisanych  
w jej statutach lub umowach, dających Fundu-
szowi specjalne uprawnienia kontrolne.
w związku z podpisanym listem intencyjnym, 
przedstawiciele PKO TFI we współpracy z Eneą 
przystąpią do dalszych prac i konsultacji nad po-
wołaniem Funduszu.
Źródło: ENEA
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://www.grupa-sbs.pl/wgrane-pliki/regulamin-integris2023.pdf
https://media.enea.pl/pr/791799/enea-i-pko-tfi-wspolnie-zainwestuja-w-zielona-energie
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Przejrzyj akcje promocyjne w programie PIK, gdzie 
za każde wydane 100 zł na zakup produktu z ofer-
ty wymienionych marek otrzymasz przypisaną 
liczbę punktów, które możesz wymienić na atrak-
cyjne nagrody.
w akcjach promocyjnych PIK bierze udział ponad 
60 marek (w tym roku do rogramu PIK dołączyły 
marki Agaflex, Bisan, Pellux, womix). Zachęcamy 
do zakupów produktów biorących udział w akcjach 
PIK i zbierania punktów, które można wymienić na 
atrakcyjne nagrody, ale nie tylko. Nasza praca po-
lega również na tym, aby wspierać Partnerów IK 
w codziennych działaniach, ponieważ wspólnymi 
siłami jesteśmy w stanie zdziałać o wiele więcej.

2 0 2 3

Akcje w programie 

od 02.01.2023
do 31.12.2023

ik.pl
1 produkty z techniki domowej z ceną kat. • 2 pompy ciepła GeniaAir • 3 kotły i pompy ciepła • 4 elektronarzędzia • 5 produkty z grupy PL34 i PL61 • 6 z wyłączeniem grzejników, wodomierzy i PEX • 7 kurtyny powietrzne Slim i nagrzewnice wodne LEO Zestaw  
• 8 kanalizacja wewnętrzna HT • 9 armatura instalacyjna, grzewcza i łazienkowa oraz rury PEX i PE-RT • 10 grzejniki: dekoracyjne Arran, Faro H, Faro V, Kos H, Kos V, Paros V, Tinos H Flex, Tinos H, Vertical; kolumnowe Delta; płytowe z płaską płytą czołową Plan 
i Ramo, klimakonwektor Vido S2 • 11 kotły kondensacyjne ECOCONDENS NEX i INTEGRA COMFORT • 12 pompy z oferty miesiąca

Za każde 100 zł netto wydane na zakup produktów poniższych marek 
otrzymujesz punkty PIK, stanowiące równowartość rabatu wskazanego obok punktów:
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6   1,2% 2   0,4% 5   1,0% 3  3 0,6% 3   0,6% 10  2,0%

5   1,0% 5   1,0% 5  4  1,0% 5   1,0% 1   0,2% 5  5  1,0%

1   0,2% 5   1,0% 6  6  1,2% 5   1,0% 5  7  1,0% 5   1,0%

6   1,2% 4   0,8% 3  0,6% 5   1,0% 5   1,0% 8   1,6%

3  0,6% 5   1,0% 2   0,4% 3  0,6% 5   1,0% 1  8  0,2%

5   1,0% 1   0,2% 5  9  1,0% 5  10  1,0% 10  2,0% 3  0,6%

5   1,0% 5   1,0% 5  1,0% 2   0,4% 5   1,0% 2   0,4%

5   1,0% 5   1,0% 1   0,2% 8  11  1,6% 3  0,6% 5   1,0%

5   1,0% 1   0,2% 2   0,4% 3  0,6% 5  12  1,0% 5   1,0%

Instal-Konsorcjum to nie tylko sieć 30 hurtowni instalacyjnych,  
ale również miejsce, w którym troszczymy się o dobro i zadowolenie 
klientów. Tradycyjnie już rozpoczęły się akcje w programie PIK, które 
obowiązują w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023 r. Dzięki stałej 
współpracy z hurtowniami Instal-Konsorcjum możesz skorzystać  
z wielu akcji promocyjnych i zdobywać wiele satysfakcjonujących nagród. 
Przygotowaliśmy również atrakcyjne świadczenia, które zwiększają 
bezpieczeństwo i konkurencyjność prowadzonej działalności.  
Jednym z nich jest PartnerCarLeas – to nowa oferta, w ramach której  
za punkty PIK można jeździć nowym samochodem dostawczym.

Program ParTner  
insTal-konsorcjum

Program leasingowy PartnerCarLeas

UWAGA!
ILOŚC 
SAMOCHODÓW
OGRANICZONA

AUTA
W SUPER

CENIE!

Przejdź  zarejestruj się w programie PIK

http://www.instalreporter.pl
https://ik.pl/cms/Dokumenty%20PDF/Akcje-pik/Akcje_PIK_2023-1.pdf
https://ik.pl/promocje-i-nowosci/wymien-punkty-pik-na-rate-za-samochod
https://partner.ik.pl/rejestracja/


oprócz tego partnerzy ik mogą skorzystać  
z trzech świadczeń:

• ubezpieczenia instalatora – jest to oferta ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czy-
li OC. Dzięki niemu nasi partnerzy mogą zająć 
się pracą bez stresu o brak zabezpieczenia, jeśli 
wydarzyłby się ewentualny wypadek lub szkoda 
w trakcie wykonywania prac instalacyjnych, jak 
również po ich zakończeniu;
• telefonia komórkowa – T-Mobile przygotował 
dla nas, a co za tym idzie, dla naszych partne-
rów, doskonałą ofertę, która pozwala korzystać 
z ich usług po najniższych stawkach. Dodatkowo 
mogą w sposób całkowicie darmowy kontakto-
wać się że swoją hurtownią, ale nie tylko;
• program leasingowy pt. PartnerCarLeas –
wspólnie z dealerami samochodów marki Ford  
i Peugeot przygotowaliśmy dla partnerów specjal-
ną propozycję, w ramach której na atrakcyjnych 
warunkach można wyleasingować auto dostaw-
cze i finansować ratę punktami PIK. Powyższa 
oferta skierowana jest tylko do Partnerów IK.

AkAdeMiA instAl-konsorcJuM 
dlA proFesJonAlistów

Działalność Instal-Konsorcjum to także eduka-
cja: w 2020 r. rozpoczęła działalność Akademia 
Instal-Konsorcjum dla Profesjonalistów. Działa-
nia Akademii skierowane są głównie do Partne-
rów IK, którzy za udział otrzymują punkty PIK lub 

atrakcyjne upominki. Szkolenia są prowadzone 
w formie webinariów on-line, a przez to są do-
stępne nawet po ich zakończeniu. 

iii GiełdA towArowA Grupy 
instAl-konsorcJuM

Został ustalony termin III Giełdy Towarowej Gru-
py IK – 14 i 15 września 2023 roku. Giełda odbę-
dzie się w HALI EXPO w Łodzi, Al. Politechniki 4. 
Tak jak w poprzednich edycjach, w Giełdzie To-
warowej uczestniczyć będą przede wszystkim 
klienci hurtowni z Grupy IK. Giełda jest imprezą 
sprzedażową. Choć główną ideą wydarzenia jest 
stworzenie konkurencyjnych warunków do zaku-
pów, istnieje wiele powodów, które sprawiają,  
że Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród insta-
latorów, firm wykonawczych oraz producentów.
Decydując się na udział w Giełdzie Towarowej 
Grupy IK, każdy uczestnik może liczyć na:
- cenne nagrody w różnych konkursach;
- specjalne oferty cenowe oraz pakiety produk-
tów premiowanych dodatkowymi punktami PIK;
- bezpośredni kontakt z przedstawicielami pro-
ducentów, dystrybutorów oraz specjalistów,  
z którymi współpracuje IK;
- merytoryczne szkolenia, prelekcje i pokazy in-
struktażowe;
- wydarzenia towarzyszące, które wzbogacą  
i urozmaicą formułę Giełdy Towarowej.
więcej na stronie https://ik.pl/gielda-towarowa 

•

RZETELNA WIEDZA 

 W  Z A S I Ę G U  R Ę K I

ik.pl/szkoleniaZapraszamy do Akademii IK w każdy czwartek o godz. 18.00 na stronie 

KOMPETENTNI 
PROWADZĄCY 

REGULARNE 
AKTUALIZACJE 

CIEKAWE
WEBINARIA 

Zdobywaj punkty PIK 
za udział w webinarium

02/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i

Przejdź  Więcej o PartnerCarLeas

Przejdź  do Akademii IK

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław

www.partner.ik.pl, info@partner.ik.pl
infolinia 22 205 07 69
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wizją nibe jest tworzenie światowej klasy roz-
wiązań w dziedzinie zrównoważonej energii:
• marka NIBE działa na rynku urządzeń 

grzewczych od 70 lat
• pompy ciepła NIBE produkowane są od 40 lat
• najwyższa jakość produktów o wysokiej 

efektywności
• szeroka gama urządzeń: pompy ciepła, 

rekuperatory, panele fotowoltaiczne
• kompleksowa obsługa oraz wsparcie 

techniczne z zakresu doboru urządzeń
• ogólnopolska sieć sprzedaży 
• serwis fabryczny oraz autoryzowana sieć 

serwisowa
Jednym z priorytetowych elementów działalno-
ści NIBE jest kształcenie specjalistów z branży 
grzewczo-instalacyjnej w zakresie projektowania 
i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła NIBE.
Mając na uwadze potrzeby szkoleniowe, w lutym 
2020 r., otwarte zostało nowoczesne centrum 
szkoleniowe nibe-biAwAr w białymstoku.  

Centrum szkoleniowe wraz z przestronną salą 
ekspozycyjną oraz pokazową maszynownią, wy-
posażoną w pompy ciepła, jest integralną częścią 
nowej fabryki, która powstała w Białymstoku. 
Nowe przestrzenie Biawar Produkcja to zarów-
no obszar edukacji i otwartej wymiany wiedzy 
oraz doświadczeń w Centrum Szkoleniowym,  
a także miejsce prezentujące w pełni funkcjonal-
ną technologię zgodną z założeniami zrównowa-
żonego i ekologicznego budownictwa. 
w nowych budynkach wiedza i doświadcze-
nie Spółki z zakresu projektowania instalacji 
z pompami ciepła została w pełni wykorzy-
stana i wprowadzona w życie. Przyszłościowe 
rozwiązania produktowe i systemowe zostały 
inteligentnie połączone w wielozadaniowy i in-
teligentny system grzewczy fabryki. Już teraz 
działający kompleks produkcyjno-szkoleniowy 
o powierzchni ok. 10 000 m2, ogrzewany i chło-
dzony jest za pomocą nowoczesnej instalacji, 
w skład której wchodzi kaskada 4 gruntowych 

NIBE-BIAwAR to producent zaawansowanych technologicznie rozwiązań grzewczych do domów jednorodzinnych, 
budynków wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i usługowych, działający na rynku już od ponad 50 lat.  
Od 2000 roku głównym udziałowcem Spółki jest szwedzki koncern NIBE AB – jeden z największych producentów 
pomp ciepła w Europie. Dzięki dostępowi do najnowszej technologii, rozwinięciu parku maszynowego oraz 
wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, od początku XXI wieku firma dynamicznie zdobywa coraz to nowe rynki 
zbytu i wprowadza do oferty nowe urządzenia. Rok do roku celem NIBE jest bicie własnych „rekordów ciepła”, 
czyli dążenie do opracowania urządzeń o coraz wyższej efektywności w ogrzewaniu. 

pompy ciepła niBe – jaKość, doświadczenie, 
profesjonalne doradztwo i szKolenia

Sala szkoleniowa

http://www.instalreporter.pl
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Zakres szkoleń nibe 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 ste-
rownika i możliwości automatyki – wytyczne  

wykonawcze / tworzenia ofert / porównania 
kosztów eksploatacji / pierwszego uruchomie-
nia / warunków gwarancji 
• wytyczne projektowe oraz praktyczne wska-
zówki dotyczące montażu pomp ciepła NIBE, 
poparte przykładami z rzeczywistych instalacji
• obsługę programu obliczeniowo-doborowego  
NIBE DIM

uczestnikom szkolenia firma nibe-biAwAr 
zapewnia:
• oprogramowanie NIBE DIM
• skrypty szkoleniowe
• katalogi, cenniki, ulotki
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Osoby, które posiadają doświadczenie w monta-
żu pomp ciepła NIBE i są zainteresowane szko-
leniami zaawansowanymi lub serwisowymi, za-
praszamy do kontaktu pod adresem mailowym: 
szkolenia.nibe@biawar.com.pl.

pomp ciepła NIBE F1345-60 kw oraz kaskada 
8 powietrznych pomp ciepła NIBE F2120-20. 
Łączna moc grzewcza instalacji to około 400 
kw. Dolnym źródłem gruntowych pomp ciepła 
jest wymiennik gruntowy, zlokalizowany pod 
halą produkcyjno-magazynową, w 60 piono-
wych odwiertach o łącznej długości 6000 m.b. 
w drugim etapie inwestycji oddanym do użyt-
ku w lipcu 2022 r., nowo wybudowana hala 
produkcyjna o pow. ok 11 000 m2, zaopatrzo-
na została w kaskadę 5 gruntowych pomp cie-
pła NIBE F1345-60, 8 pomp powietrznych NIBE 
F2120-20 oraz dwa kotły gazowe – pracujące 
głównie na potrzeby uzyskania ciepła technolo-
gicznego. Gruntowe pompy ciepła czerpią dar-
mową energię z ziemi za pomocą pionowego  

wymiennika gruntowego, umieszczonego w 90 
odwiertach, każdy o długości 100 m.b.

prowadzona przez nibe działalność edukacyj-
na, oprócz aktywności w centrum szkolenio-
wym w białymstoku, obejmuje także cykl szko-
leń regionalnych w różnych polskich miastach. 
w szkoleniach biorą udział instalatorzy i projek-
tanci zainteresowani montażem i/lub projekto-
waniem instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła.
Kompleksowe szkolenia techniczne służą pod-
niesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu do sa-
modzielnego planowania, doboru oraz sprze-
daży i montażu pomp ciepła NIBE. Celem jest 
opanowanie teorii i praktyki z zakresu instalacji 
z pompami ciepła.

nIBe-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl, www.nibe.pl
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Przejdź  Harmonogram szkoleń 
technicznych z powietrznych  
i gruntowych pomp ciepła NIBe,  
na I połowę 2023 r.

Przejdź  zapisz się na najbliższe 
szkolenie

Pokazowa maszynowniaSala ekspozycyjna

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibe.eu/pl/pl/wiedza/szkolenia
https://www.nibe.eu/pl/pl/wiedza/szkolenia/zapisz-sie-na-szkolenie
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najpopularniejszego sera na świecie, czyli parme-
zanu. Dodatkową atrakcją była wizyta w winnicy 
połączona z degustacją lokalnych win. 
Największym wydarzeniem podsumowującym 
rok 2022 była Gala Profesjonalistów zorganizo-
wana na początku stycznia 2023. Najaktywniejsi 
instalatorzy w Programie Caius zostali zaproszeni 
do pabianickiej Fabryki wełny. Całe wydarzenie 
rozpoczęto konferencją, podczas której przed-
stawiciele Immergas przedstawili najważniejsze 
trendy rynkowe, ofertę produktową oraz nowo-
ści, które pojawią się w ofercie. wIeczorna gala 
dla ponad 70 osób inspirowana była serialem  
Peaky Blinders, a więc kaszkiety, kamizelki, zegar-
ki, opaski z piórami, czarne rękawiczki i cygaretki 
stanowiły nieodzowny element stroju zespołu Im-
mergas. Rozpoczęła się występem grupy tanecz-
nej Atelie. Nie mogło zabraknąć przemówienia 
prezesa zarządu Immergas Polska – Maciej Czop 
podziękował gościom za przybycie, a w dalszej 
części wręczył instalatorom i serwisantom wyróż-
nienia za współpracę w 2022. Na scenie w klubie 
dżentelmenów pojawił się także Krzysztof Płon-
ka, finalista programu The Voice of Poland, który  

zachęcił gości do wspólnej zabawy i śpiewów. 
Część oficjalna Gali została zwieńczona wspa-
niałym, energetyzującym występem tancerzy.

co w 2023?
Ten rok będzie równie ciekawy jak poprzedni.  
właśnie została przedłużona promocja „Podwój-
ny zysk”, w której instalator za rejestrację pomp 
ciepła i hybrydowych pomp ciepła może odebrać 
w Programie Caius podwójną premię. Najwyższa 
wynosi nawet 2000 zł. Promocja trwa tylko do koń-
ca marca, warto więc pospieszyć się, aby wziąć  
w niej udział. Zmieniające się przepisy wprowa-
dzone dyrektywami unijnymi z pewnością wpły-
ną na rynek instalacyjny i wszystkich związanych 
z branżą HVAC. Immergas w gotowości: – Jeste-
śmy przygotowani na nadchodzące trendy. Będzie-
my przede wszystkim chcieli przygotować instalato-
rów na zmiany, będziemy ich wspierać i pomagać  
w transformacji. Nasz dział szkoleń czeka już na 
nowy szkoleniowy sezon. – mówi Magdalena Oskie-
ra, dyrektor marketingu Immergas – Przygotowuje-
my się również do kolejnych promocji, z których będą 
mogli skorzystać uczestnicy programu – dodaje.

IMMeRgAS POlSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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2022 – rok relacji i spotkań
Po dwóch latach pandemii, rok 2022 był czasem po-
wrotu do normalności. Możliwość organizacji spo-
tkań, szkoleń i warsztatów została przyjęta przez 
wszystkich z dużą radością i ulgą, bo jednak biz-
nes to emocje i relacje. Instalatorzy biorący udział 
w programie Caius mogli ponownie skorzystać  
z atrakcji, które zaproponował Immergas w ramach 
rozszerzania współpracy. A atrakcji było niemało. 
w połowie roku Immergas organizował dla insta-
latorów Letnie Strefy we wrocławiu, gdzie można 
było wypocząć, pograć w siatkówkę i delektować 
się letnimi, orzeźwiającymi napojami. Najbardziej 
aktywni instalatorzy mieli możliwość uczestni-
czenia w meczach drużyn, które sponsoruje Im-
mergas. we wrocławiu można było wziąć udział 
w zmaganiach żużlowych w Ekstralidze i podczas 

Grand Prix, w warszawie i Toruniu śledzić spo-
tkania siatkarzy, w Łodzi wziąć udział w rozgryw-
kach rugby i meczach piłki nożnej. Okazji do ki-
bicowania nie brakowało, a Mistrzostwa Świata  
w piłce nożnej jeszcze bardziej rozgrzały sporto-
we emocje. Immergas zaprosił współpracujących 
instalatorów do specjalnie zorganizowanych Stref 
Kibica. Instalatorzy mogli kibicować aż w 8 miej-
scach w Polsce podczas dwóch spotkań polskiej 
reprezentacji. Spotkania poprzedzała, krótka fir-
mowa prezentacja z nowościami w ofercie firmy. 
Taka formuła spotkań spotkała się z wyjątkowo 
dobrym przyjęciem przez zaproszonych gości.
w połowie maja grupa instalatorów wzięła udział 
w wycieczce do włoch, w tracie której odwie-
dzili fabrykę Immergas w Brescello, mieli moż-
liwość zwiedzenia muzeum Ferrari oraz fabryki  

Program Caius, którego autorem jest Immergas istnieje już ponad dekadę. 
Przez ten czas instalatorzy mieli szansę skorzystać z wielu interesujących 
promocji i propozycji eventowych organizatora. Co wydarzyło się  
w programie w ostatnim roku, a co Immergas przygotował na 2023?

program caius – więcej niż program lojalnościowy!

http://www.instalreporter.pl


2502/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i B L O K  T E M A T Y C Z N Y :  p o M y s ł  n A  r y n e k

Dedykowane do starannie wyselekcjonowanej 
grupy odbiorców warsztaty mają na celu sku-
pić uwagę instalatorów na aspektach serwiso-
wych – poszerzyć wiedzę z zakresu najczęstszych 
błędów montażowych i serwisowych. Podczas 
warsztatów w specjalnie przygotowanym cen-
trum szkoleniowym prezentowane są praktycz-
ne rozwiązania na podłączonych urządzeniach  
z oferty grupy. Instalatorzy weryfikują popraw-
ność podłączeń na gotowej instalacji, co pozwala 
na natychmiastowe sprawdzenie właściwej pra-
cy układu z pompą ciepła. 
warsztaty prowadzone są przez doświadczone 
grono ekspertów Grupy Iglotech, dzięki temu 
oferujemy klientowi nie tylko najwyższej jakości  

urządzenia z segmentu pomp ciepła, lecz także 
przygotowujemy wysoce wyspecjalizowaną grupę 
Autoryzowanych Partnerów, którzy stają się gwa-
rantem poprawności montażu i dalszego bezpro-
blemowego serwisowania systemów grzewczych.
warsztaty szkoleniowe to kolejna już odsłona 
realizowanego przez Grupę Iglotech programu 
wsparcia biznesu partnerów handlowych. Po cie-
szącym się dużym zainteresowaniem programie 
lojalnościowym Klub Iglotech, katalogu wspar-
cia i aktywnej promocji sieci Autoryzowanych 
Partnerów online, warsztaty szkoleniowe dołą-
czyły do szerokiego portfolio działań posprzeda-
żowych, dzięki którym Grupa Iglotech systema-
tycznie buduje przewagę na rynku HVAC.

Grupa Iglotech w odpowiedzi na potrzeby rynku instalatorów pomp 
ciepła wprowadziła nową formułę szkoleniową. Organizowane warsztaty 
stanowią uzupełnienie dwustopniowej polityki akredytacji realizowanej 
przez naszą grupę dla sektora pomp ciepła. 

grupa iglotech wdraża nową formułę szKoleniową 

Iglotech Sp. z o.o., 
ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
ogrzewnictwo@iglotech.com.pl, 

www.iglotech.com.pl
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Przejdź  zapisz się na szkolenia Iglotech 

http://www.instalreporter.pl
https://iglotech.com.pl/szkolenia
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Uczestnikom Programu Lojalnościowego punk-
ty naliczają się bezpośrednio w systemie, instala-
torzy nie muszą już wystawiać i przesyłać do BDR 
Thermea Poland faktur za wykonane usługi urucho-
mienia lub montażu, a przysługujące z tego tytułu 
środki finansowe automatycznie są przelewane na 
kartę przedpłaconą Mastercard. Członkowie Klubu 
mogą zdecydować o rozliczaniu każdej z tych pre-
mii, rejestrując się na platformie programu. 

AplikAcJA MobilnA klubu ZłoteGo 
instAlAtorA 

w ramach Programu ze swojego konta korzystać 
można przez przeglądarkę internetową lub aplika-
cję. Za pośrednictwem mobilnej aplikacji KZI każdy 
uczestnik programu lojalnościowego ma dostęp do 
swojego konta KZI i może wygodnie dokonać prze-
glądu zarejestrowanych w Systemie Kart Gwaran-
cyjnych urządzeń do premii KZI. Aplikacja mobilna, 
podobnie jak wersja przeglądarkowa, daje ponadto 
możliwość zamiany przyznanych punktów KZI na 
premię pieniężną i odbierania jej na karcie przed-
płaconej, a także atrakcyjnych zakupów urządzeń 
BDR Thermea w sklepiku Klubu Złotego Instala-
tora. Ponadto instalator może także zapoznać się 
z aktualnościami o programie lojalnościowym  
i ważnymi informacjami od firmy BDR Thermea  
Poland, przypomnieć zasady programu, a także  

poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
Aplikacja jest więc kompletnym centrum do zarzą-
dzania swoją obecnością w Klubie Złotego Instala-
tora. Zapewnia wygodną obsługę konta, z każdego 
miejsca i w każdym czasie – wystarczy mieć przy 
sobie telefon z dostępem do internetu. Dostępna 
jest na smartfony i tablety – zarówno na urządze-
nia z systemem Android, jak i iOS. Można ją bez-
płatnie pobrać w Google Play oraz w App Store. 
Aby korzystać z aplikacji, trzeba wcześniej za-
rejestrować się w KZI w standardowy sposób, 
pobrać aplikację mobilną i wpisać w oknie po-
witalnym kod dostępu, który można znaleźć 
na stronie www.klubzlotegoinstalatora.pl 
po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce  
Aplikacja KZI. wpisanie kodu pozwoli na synchro-
nizację konta i aplikacji.

Uczestnicząc w Programie Lojalnościowym Klub 
Złotego Instalatora (KZI), można skorzystać z:
• premii serwisowej za montaż urządzeń,
• premii serwisowej za pierwsze uruchomienie 

urządzenia (wpis do ewidencji Systemu Kart 
Gwarancyjnych),

• premii za wsparcie sprzedaży. 

Instalator, który jednocześnie zaoferował urzą-
dzenie klientowi, zamontował je i przeprowa-
dził pierwsze uruchomienie (ma do tego odpo-
wiednie uprawnienia), może skorzystać z trzech 
premii na raz. Premie serwisowe są udzielane  
w formie finansowej w postaci przelewu na kar-
tę przedpłaconą Mastercard. 
Premia za wsparcie sprzedaży jest udzielana  
w postaci punktów, które można wymienić na 
określoną kwotę pieniężną przekazaną na kartę 
Mastercard lub zbierać je i wykorzystać na udział 

w corocznym Szkoleniu pod Palmami KZI. Pre-
mię KZI można również wykorzystać na atrak-
cyjne zakupy urządzeń marki De Detrich i BAXI 
w sklepiku Klubu Złotego Instalatora, po zalogo-
waniu na swoje konto.

Najbliższe Szkolenia pod Palmami odbędą się:
• w Grecji, w terminach: 23-30 maja 2023 r.  

i 30 maja-6 czerwca 2023 r.;
• na Kubie, w dniach: 12-20 czerwca 2023 r.

warunkiem otrzymywania premii jest sprzedaż 
urządzenia do klienta ostatecznego, jego reje-
stracja w Systemie Kart Gwarancyjnych, a także 
posiadanie konta na platformie Programu Lojal-
nościowego Klub Złotego Instalatora. wysokość 
udzielanej premii finansowej i liczba punktów 
jest uzależniona od konkretnego sprzedanego/
zamontowanego urządzenia. 

Klub Złotego Instalatora to program lojalnościowy 
skierowany do autoryzowanych instalatorów urządzeń 
marki De Dietrich i BAXI. Udział w programie pozwala  
na korzystanie z różnych rodzajów premii za sprzedaż  
i pierwsze uruchomienie urządzeń. 

KluB złotego instalatora de dietrich

BDR THERMEA  GROUP

ZAreJestruJ się nA
www.klubZloteGoinstAlAtorA.pl
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społecznościowych Linkedin oraz Facebook, 
gdzie dzielimy się informacjami o produktach, 
wydarzeniach branżowych oraz przedstawia-
my markę Caleffi i wartości, jakimi się kierujemy.
Zapraszamy równocześnie na blog ASK Caleffi, 
gdzie specjaliści odpowiadają na najpopularniej-
sze, nurtujące naszych klientów zagadnienia. Cze-
kamy również na Państwa propozycje zagadnień 
do omówienia w ramach naszego bloga technicz-
nego ASK Caleffi.

sZkoleniA tecHnicZne w krAkowie

Firma Caleffi Poland z początkiem Nowego Roku 
rozpoczęła nową już szóstą, edycję szkoleń tech-
nicznych w Krakowie. Jak co roku, firma będzie 
gościć uczestników na sali szkoleniowej w sie-
dzibie firmy Caleffi Poland w Krakowie, gdzie do-
radcy techniczni firmy, z wykorzystaniem naj-
nowszych technik, będą prowadzić prezentacje 
oraz szkolenia z zakresu właściwości użytkowych 
oraz możliwości stosowania produktów Caleffi  
w instalacjach grzewczych oraz wody użytkowej. 
w proponowanych przez Caleffi tematach szko-
leń na bieżący rok znajduje się omówienie  

zagadnień związanych z: zabezpieczeniem pomp 
ciepła, sposobami usuwania zagrożeń i proble-
mów występujących w instalacjach c.o., stoso-
waniem produktów Caleffi przeznaczonych do 
instalacji wody użytkowej, w tym m.in.: regula-
torów ciśnienia wody i zaworów mieszających. 
wszystko to w oparciu o systemy, kompleksowe 
rozwiązania i produkty wytwarzane przez firmę 
Caleffi Hydronic Solutions. 
Jeśli jesteś zainteresowany podobnym szko-
leniem w swojej firmie, skontaktuj się z nami, 
chętnie przeprowadzimy je dla ciebie. 
Z wielką przyjemnością zapraszamy również 
do śledzenia naszej aktywności na kanałach  

w Caleffi mocno stawiamy na edukację i chętnie 
dzielimy się specjalistyczną wiedzą. wierzymy, 
że zwiększanie świadomości branży HVAC  
w zakresie produktów i innowacyjnych rozwiązań 
naszej marki nie tylko pozwoli na stworzenie 
efektywnej instalacji, ale przede wszystkim 
wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowników,  
a instalatorom pozwoli zaoszczędzić cenny czas.

szKolenia z caleffi poland – dzielimy się naszą wiedzą

Przejdź  Blog ASK Caleffi

szkolenia nastawione są na przekazanie możliwie największej ilości informacji i wiedzy 
praktycznej przydatnej w codziennej pracy projektanta czy instalatora. podobnie jak w la-
tach poprzednich, przewidziana jest atrakcja dla uczestników szkolenia, w postaci czynnego 
udziału w zabawie na certyfikowanym, najnowocześniejszym torze gokartowym w polsce. 
najszybszą trójkę zaprosimy wraz z osobami towarzyszącymi na wyjazd na wyścig w ramach 
cyklu Formuła 1 na torze w Monza we włoszech 3 września 2023 r., połączony z możliwością 
zwiedzania zakładów produkcyjnych oraz badawczo-rozwojowych caleffi spA we włoszech.

Caleffi Poland Sp. z o. o.
ul. Walerego Sławka 5, 
30-633 Kraków, Polska

tel. 12 3572229, 
email: Info.Pl@caleffi.com

www.caleffi.com/poland/pl

r e k l a m a

http://www.instalreporter.pl
https://www.linkedin.com/company/caleffi-s-p-a-/mycompany/
https://www.facebook.com/CaleffiPoland
https://www.caleffi.com/poland/pl/blog
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Grupa Bosch Termotechnika jest jednym z największych na świecie producentów urządzeń służących do 
ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). współpracującym firmom 
instalacyjnym oraz serwisowym Bosch Termotechnika zapewnia szerokie wsparcie w codziennych wyzwaniach 
biznesu. Profesjonaliści mogą korzystać m. in. z Programu Autoryzacji, Programu Partnerskiego, szerokiej oferty 
szkoleń czy dedykowanych narzędzi online oraz aplikacji mobilnych niezwykle przydatnych w codziennej pracy.

Bosch dla profesjonalistów
sprAwdŹ, JAk pArtnerstwo Z boscH 
ułAtwi twoJĄ prAcę

Bosch Termotechnika oferuje swoim partne-
rom szereg korzyści. Aby korzystać z ich pełne-
go zakresu, należy uzyskać autoryzację. Progra-
mem Autoryzacji objęte są firmy zajmujące się 
instalacją, konserwacją lub serwisem urządzeń 
HVAC współpracujące z Bosch Termotechnika. 
Proces autoryzacji jest niezwykle łatwy:

krok 1: wybór. 
wybierz rodzaj Autoryzacji (zakres usług oraz ro-
dzaj urządzeń).
krok 2: uprawnienia. 
Upewnij się, że masz odpowiednie ważne upraw-
nienia.
krok 3: szkolenie. 
Ukończ odpowiednie szkolenie autoryzacyjne. 
Aktualny harmonogram szkoleń znajdziesz na: 
www.bosch-termotechnika-akademia.pl
krok 4: umowa. 
Podpisz z Bosch umowę Autoryzowany Partner 
Bosch Termotechnika. Gotowe!

Autoryzacja Bosch Termotechnika to szereg ko-
rzyści m.in.:
- wsparcie sprzedażowe, 
- wsparcie marketingowe,
- szkolenia i rozwój,
- wsparcie techniczne,
- nagrody i profity.

ZostAŃ Green Hero Z ekoloGicZnyM 
oGrZewAnieM boscH

Dodatkowo Autoryzowani Partnerzy specjalizują-
cy się w ekologicznych rozwiązaniach grzewczych 
mają możliwość przyłączenia się do akcji Green 
Hero, aby skorzystać z dedykowanego wsparcia. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-autoryzacji/autoryzowany-partner-bosch-termotechnika.html
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-partnerski/
https://bosch-termotechnika-akademia.pl/
https://bosch-termotechnika-akademia.pl/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/narzedzia-online-dla-profesjonalistow/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/aplikacje/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-autoryzacji/autoryzowany-partner-bosch-termotechnika.html
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-autoryzacji/autoryzowany-partner-bosch-termotechnika.html
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/green-hero-z-bosch-termotechnika/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/green-hero-z-bosch-termotechnika/
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chcesz skutecznie walczyć z emisją dwutlen-
ku węgla? 
Jako Profesjonalista, dokonując doboru urządze-
nia grzewczego dla swoich klientów, również Ty 
masz na to realny wpływ.
Bosch w swoim portfolio ma bogatą ofertę urzą-
dzeń elektrycznych m.in. pompy ciepła, elektrycz-
ne kotły i podgrzewacze wody, rekuperację i kli-
matyzatory. Bądź bohaterem w swojej lokalnej 
społeczności, instaluj ekologiczne urządzenia 
Bosch i chroń klimat razem z nami.

w ramach akcji Green Hero Bosch oferuje Autory-
zowanym Partnerom m.in. wsparcie techniczne, 
wyróżnienie firmy w wyszukiwarce Autoryzowa-
nych Partnerów na korporacyjnej stronie inter-
netowej, promocję wykonanych instalacji, pakiet 
startowy, reklamę na samochodzie a także moż-
liwość rozliczania usług dodatkowych (przygoto-
wanie do pierwszego uruchomienia i/lub pierw-
sze uruchomienie urządzeń) czy uczestnictwo  
w Programie Partnerskim.

proGrAM pArtnerski – korZystAJ 
Ze wspArciA i GrAtyFikAcJi

Instaluj, rejestruj urządzenia na bosch-termo-
technika-portal.pl i odbieraj nagrody. Uczestnika-
mi Programu Partnerskiego mogą być przedsię-
biorcy (firmy) zajmujące się zarobkowo instalacją  
i/lub serwisem urządzeń grzewczych lub klima-
tyzacyjnych. 
Aby przystąpić do Programu, wystarczy założyć 
konto na dedykowanej profesjonalistom platfor-
mie bosch-termotechnika-portal.pl, a następnie 
rejestrować instalowane urządzenia. Rejestracja 
urządzeń wymaga jedynie podania ich numeru 
identyfikacyjnego. 
Za każde zarejestrowane urządzenie uczestnik 
otrzymuje określoną liczbę punktów. Zgromadzo-
ne punkty można w dowolnym momencie wymie-
nić na atrakcyjne nagrody. Nagrody mają przede 
wszystkim charakter biznesowy, co oznacza, że 
uczestnik może je wykorzystać w codziennej 
pracy. Nagrody mają różne progi punktowe tak,  

aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Punk-
ty za zarejestrowane urządzenie można wykorzy-
stać aż przez dwa lata.

rejestruj urządzenia i zamawiaj nagrody w apli-
kacji – jeszcze łatwiej, szybciej i wygodniej. 
Aplikacja Bosch Easy Partner to Program Part-
nerski w Twoim telefonie. 
Dzięki funkcji skanowania rejestracja urządzeń 
poprzez aplikację jest znacznie szybsza i ła-
twiejsza a punkty są automatycznie dodawane 
do konta Twojej firmy. w aplikacji możesz rów-
nież wygodnie zamawiać nagrody oraz zysku-
jesz stały dostęp do dokumentów i materiałów 
na Portalu dla Partnerów.

boscH terMotecHnikA AkAdeMiA

Bosch Termotechnika oferuje system profesjo-
nalnych szkoleń technicznych. 
Bosch Termotechnika Akademia to:
• zapisy na szkolenia stacjonarne,
• zapisy na szkolenia online,
• informacja o statusie zgłoszenia na szkolenie 
wysyłana na e-mail,
• automatyczna wysyłka zaświadczeń potwier-
dzających udział w szkoleniach.

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

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

termotechnika@pl.bosch.com
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Przejdź  Portal dla Partnerów Bosch 

Przejdź  Bosch Termotechnika Akademia

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/green-hero-z-bosch-termotechnika
https://bosch-pl-home.thernovo.com/home
https://bosch-pl-home.thernovo.com/home
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-partnerski/
https://bosch-pl-home.thernovo.com/home
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/bosch-easypartner/
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl
https://www.bosch-termotechnika-akademia.pl/
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Spełnij marzenie
i wygraj weekend z Ferrari WIĘCEJ

PUNKTÓW22xx

Uczestnikami Benefit Beretta mogą być firmy in-
stalacyjne i serwisowe, które kupują i montują 
urządzenia marki Beretta (nie jest wymagana umo-
wa autoryzacyjna) i nie posiadają ważnej umowy 
dealerskiej z RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
Biorąc udział w programie, można otrzymać na-
grody w zamian za zakupy i rejestrację produktów 
marki Beretta na dedykowanej platformie lub po-
przez sms oraz rywalizować z innymi uczestnika-
mi o nagrodę główną, którą jest weekend z Ferrari.
Główna nagroda pierwszej edycji Benefit Beretta 
2022 trafiła już do wojciecha Rachwała – firma IN-
STALATOR z Brzozowa, który będzie miał okazję 
przetestować Ferrari F8 Tributo. Pan wojciech jest 
również od kilku lat Złotym Ambasadorem Marki 
Beretta, ponieważ m.in. jakość jego usług ofero-
wanych użytkownikom urządzeń marki Beretta 
jest przez nich wysoko oceniania oraz doceniana. 

w styczniu br. wystartowała kolejna edycja Benefit Beretta – programu 
dedykowanego dla firm instalacyjnych i serwisowych, które kupują  
i montują urządzenia marki Beretta. Głównym celem uczestnika tego 
programu jest możliwość spełnienia marzenia i wygrania na weekend 
auta marki Ferrari, a dodatkowo skorzystania z wielu benefitów, m.in. 
stałego przychodu z montażu i uruchamiania urządzeń marki Beretta  
czy też voucherów do takich sklepów, jak: Allegro, Zalando, Euro RTV 
AGD, wakacje.pl oraz kart podarunkowych na stacje paliw. w drugim roku 
działania programu marka Beretta przygotowała nie lada niespodziankę 
– wszystkie wartości punktowe produktów zostały podwojone.

Benefit Beretta, czyli wyścig po weeKend z ferrari!

Na zdjęciu od lewej: Paweł Ott – Country Sales Director, wojciech Rachwał i Jacek Rachwał  
– firma INSTALATOR z Brzozowa, Sławomir Nelke – Dyrektor ds. Sprzedaży marki Beretta,  
wojciech Kawa – Manager Regionu

http://www.instalreporter.pl
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Za co nagradzamy w benefit beretta? 
w programie nagradzane są zakupy wybranych 
produktów z oferty marki Beretta. Aktualna lista 
produktów premiowanych wraz z punktacją jest za-
wsze dostępna na stronie www.benefit-beretta.pl. 
Aby zarejestrować zakupione produkty, wystar-
czy zalogować się na swoje konto w programie 
i wpisać w zakładce „Rejestracja produktu” nu-
mer seryjny urządzenia, a punkty zostaną au-
tomatycznie naliczone na koncie. Rejestracji 
można dokonać również, korzystając z dedyko-
wanej bramki SMS. Zakup produktu musi nastąpić  
w czasie trwania programu. 

na czym polega rywalizacja?
Za zakończenie programu przygotowano atrak-
cyjną nagrodę główną dla uczestnika, który doko-
na największych zakupów i zarejestruje najwięcej 
punktów na swoim koncie. wygrana osoba otrzy-
ma voucher uprawniający do wypożyczenia sa-
mochodu marki Ferrari na weekend. Sportowe  
emocje gwarantowane! 
Przez cały czas trwania „wyścigu” swoją pozycję 
można śledzić w zakładce Ranking. 

Jakie benefity można otrzymać? 
warto również wspomnieć, że instalatorzy, któ-
rzy zdecydują się przejść szkolenie autoryzacyj-
ne, mogą korzystać z takich benefitów, jak płat-
ność za montaż i uruchomienie urządzeń. Aby 
zapisać się na szkolenie autoryzacyjne wystarczy 
uzupełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony 
na stronie www.beretta.pl/oferta-szkoleniowa.  
Dodatkowo dla uczestników przewidziane są spe-
cjalne akcje promocyjne.

Rug Riello urządzenia grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń

tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 

info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl

r e k l a m a

Benefit BeRetta to: 

• wysokie premie za montaż  
i uruchomienie urządzeń,

• vouchery do znanych sklepów  
oraz karty podarunkowe  
na stacje paliw, 

• podwojona liczba punktów  
za urządzenia, 

• oferty specjalne i promocje  
dla uczestników.

ponaD 30 tys. klientów zmieniło  
w uBiegłym Roku spRzeDawcę pRąDu

Od początku 2022 r. łącznie ponad 30 tys. odbior-
ców z różnych grup zmieniło firmę, która sprzeda-
je im prąd: w tym ponad 23 tys. klientów indywi-
dualnych i blisko 7 tys. biznesowych. Natomiast 
od 2007 r. – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy 
taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym 
kraju zmieniło w sumie 972 tys. odbiorców, z cze-
go 741,7 tys. to odbiorcy w gospodarstwach do-
mowych (w grupach taryfowych G), a 230,3 tys. 
to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C.
Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka 
istotnych czynników, m.in.: poziom świadomo-
ści klientów i ich motywacja do zmiany, a tak-
że sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak 
skomplikowanych procedur) oraz dostępność 
konkurencyjnych ofert na rynku.

Masz wybór. wybieraj świadomie
Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z pod-
stawowych praw konsumenta, a zarazem waż-
nym elementem wzmacniania konkurencji na 
rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedaw-
ców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują 
nieuczciwe praktyki ryn-
kowe. Dlatego Urząd Re-
gulacji Energetyki przy-
pomina o konieczności 
uważnego i dokładnego 
zapoznania się z ofertą  
i umową, zanim złożymy 
swój podpis pod doku-
mentami przedłożonymi 
przez przedsiębiorcę. Na-
leży zwracać uwagę m.in. 
na następujące warunki 
umowy – poza samą ceną 
energii elektrycznej:

• czy oprócz sprzedaży energii elektrycznej ofer-
ta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym 
opłaty,
• na jaki okres zawierany jest kontrakt,
• na jakich zasadach będzie odbywać się rozlicze-
nie po upływie okresu obowiązywania oferty,
• jakie są warunki wypowiedzenia (czy są prze-
widziane opłaty za wcześniejsze wypowiedze-
nie umowy), na jakich zasadach będzie odbywać 
się rozliczenie po upływie okresu obowiązywa-
nia oferty.
Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą 
zawsze:
• zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie ko-
rzystna,
• dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, 
w tym umowę, przed ich podpisaniem,
• upewnij się, czy na przedstawionych dokumen-
tach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, 
której przedstawicielem jest sprzedawca.

pAMiętAJ! Nie daj się oszukać – od 3 lipca 2021 r. 
obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wo-
bec odbiorców w gospodarstwach domowych.
Źródło: URE
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10888,Rynek-energii-elektrycznej-w-ubieglym-roku-sprzedawce-pradu-zmienilo-ponad-30-ty.html
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wydarzenia & szkolenia 
Dzięki OneTeam można zwiększyć wiedzę i umie-
jętności. Uczestnik programu ma dostęp do se-
minariów internetowych i kursów technicznych 
dotyczących produktów firmy Ariston. Można 
wziąć udział w zindywidualizowanych progra-
mach szkoleniowych i poznać normy i przepisy 
dotyczące systemów grzewczych i sanitarnych. 

wirtualny showroom 
w OneTeam możliwa jest wirtualna wycieczka, aby 
odkryć nowe produkty Ariston i wchodzić z nimi 
w interakcję w bardziej wciągający sposób. w za-
kładce wirtualny showroom poznaj różne rodzaje 
domów i znajdź najlepsze i najbardziej innowacyj-
ne rozwiązania dla każdego z nich. Poznaj funk-
cje produktów Ariston dzięki prezentacjom 360. 

centrum multimedialne 
w centrum multimedialnym umieszczono filmy 
Ariston. Dowiedz się więcej o aspektach tech-
nicznych, zapoznaj się z ofertą produktów i za-
głębiaj się w wybrane przez siebie tematy. Użyt-
kownik może także tworzyć spersonalizowane 
listy odtwarzania, aby ulubione filmy mieć za-
wsze pod ręką. 

e-katalog 
Interaktywny katalog Ariston zawiera pełne 
portfolio produktów marki. Jest tam nie tyl-
ko dostęp do szczegółowych informacji na te-
mat naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania 
i ciepłej wody, ale także możliwość wchodze-
nia w interakcję z najwyższej klasy produkta-
mi Ariston w 3D.

Jak to działa?
Po aktywacji konta, zdobywaj punkty i odbie-
raj nagrody. wystarczy przesyłać kody promo-
cyjne znajdujące się pod zdrapką na urządze-
niu premiowanym Ariston. Regularnie wysyłając 
kody, uczestnik zdobywa jeszcze więcej punktów.  
Zebrane punkty, to odpowiedni poziom.
Każdy uczestnik zaczyna od Ekspert Silver, po 
przekroczeniu 480 pkt wchodzi na poziom Gold. 
Kolejny poziom Platinum, zaczyna się od 1200 
pkt. Ostatni i najwyższy poziom to Titanium – 
od 4800 pkt. 
Każdy poziom oznacza dodatkowe bonusy dla 
uczestnika, np. oklejenie auta dla pierwszych 40 
instalatorów ze statusem Ekspert Gold, czy na-
groda marzeń dla statusów Ekspert Platinium  
i Ekspert Titanium.

Aby zapewnić partnerom cenne i skuteczne narzędzia 
do podnoszenia jakości ich pracy i poczucia 
przynależności do zaufanej profesjonalnej sieci, 
marka Ariston uruchomiła OneTeam: nową platformę 
cyfrową dedykowaną profesjonalistom. w tej wirtualnej 
przestrzeni można uczestniczyć w szkoleniach,  
przeglądać katalogi produktów, znaleźć szczegółowe 
informacje o produktach Ariston i być na bieżąco  
z nowymi dostępnymi rozwiązaniami. 

arisTon oneTeam ParTner 
wszystkie usługi i narzędzia, których potrzebujesz

Dostęp do wszystkich usług za pomocą jednego zestawu danych uwierzytelniających

Przejdź  zarejestruj się w Ariston OneTeam

Przejdź  Więcej o Ariston OneTeam

ARISTOn Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
ser vice.pl@aristonthermo.com

www.ariston.com
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porad ułatwiających pracę na instalacjach.  
AFRISO dzieli się w nich sprawdzonymi i skutecz-
nymi sposobami rozwiązywania problemów, 
ochrony oraz kontroli instalacji grzewczych, 
jak i chłodniczych. Prowadzący każdy odcinek  
Tomasz Zając to już osobowość znana w środo-
wisku instalatorów, którzy niejednokrotnie chęt-
nie dzielą się w komentarzach swoimi wątpli-
wościami, pytaniami i pomysłami związanymi  
z optymalizacją swojej pracy. 

drużynA A – wyJĄtkowe MieJsce 
dlA instAlAtorów 

Drużyna A to program partnerski skierowany za-
równo dla firm, jak i pojedynczych wykonawców. 
Uczestnicy, jak na instalatorów przystało, zbiera-
ją punkty zwane nyplami, przyznawane za zakup 
wybranych produktów AFRISO. Nyple otrzymamy, 
wpisując kody z opakowań na stronie interneto-
wej www.druzyna-a.afriso.pl lub wysyłając wia-
domość sms. wymienimy je na nagrody rzeczowe 
dostępne w bogatym katalogu, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie: od narzędzi, przez sprzę-
ty domowe, po prezenty dla dzieci. Na tym jed-
nak nie koniec – dzięki opcji wyboru karty przed-
płaconej, nyple wymienimy także na złotówki.
Program Drużyny A pomyślany jest tak, aby zbie-
rać nyple przy różnych okazjach: uczestnicząc  
w szkoleniach i akcjach specjalnych jak targi, wy-
pełniając ankiety i quizy, czy przechodząc kolej-
ne etapy specjalnej gry online. Co miesiąc można 
zdobyć dodatkowe punkty rejestrując produk-
ty objęte promocją oraz skorzystać z „Mnożnika 

wiedzy” dostępnego w szkoleniu miesiąca. Możli-
wości zbierania nypli, których uczestnicy łącznie 
zebrali już ponad milion, jest więc bardzo wiele. 

kAnAł AFrisopl nA youtube – 
nAJwięksZe nA świecie MediuM 
porAdnikowe dlA instAlAtorów

Kanał AFRISOpl na YouTube to już ponad 150 
regularnie publikowanych filmów z mnóstwem  

Filmy poradnikowe, szkolenia 
online, wparcie techniczne, dyskusje 
branżowe, program partnerski. 
To tylko kilka propozycji firmy 
AFRISO, która zaprasza wszystkich 
instalatorów do społeczności 
profesjonalistów tworzących 
„instalacje pod kontrolą”. 

afriso wspiera w tworzeniu „instalacji pod Kontrolą”

http://www.instalreporter.pl
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pomocną dłoń do nas ekipa Mobilnego wspar-
cia Technicznego. w ramach usługi wspólnie z in-
stalatorem pracownicy firmy AFRISO oferują nie 
tylko swoje doświadczenie, wiedzę i niezbędne 
uprawnienia, ale także profesjonalne narzędzia 
jak kamera termowizyjna, analizator spalin czy 
manometr elektroniczny. 
w swoich działaniach AFRISO oferuje nie tylko 
rozwiązania dopasowane do potrzeb, ale także 
cały szereg usług prowadzonych przez doświad-
czonych inżynierów, profesjonalną obsługę ad-
ministracyjną, a także niezawodnych doradców 
technicznych. wszystko po to, aby wspierać profe-
sjonalistów w tworzeniu „instalacji pod kontrolą”. 

Tworzony od 8 lat kanał jest regularnie rozwijany 
nie tylko pod kątem tematyki. Jest także wzbo-
gacany o nowe formy poradnika – shortsy, czyli 
maksymalnie 60 sekundowe filmiki. Nagrania po-
kazują, jak wykonać daną czynność krok po kro-
ku w taki sposób, aby od razu móc powtórzyć ją 
w kotłowni. wśród ponad 30 filmików znajdziemy 
zarówno odpowiedzi, jak sprawdzić zawór bez-
pieczeństwa bądź zmienić charakterystykę pracy 
pomp obiegowych, ale także jak odróżnić najnow-
szy odpowietrznik AFRISO od poprzedniej wersji. 
Równolegle obok shortsów, co 2 tygodnie w nie-
dzielę na instalatorów czekają kolejne odcinki  

filmów z poradami, schematami i pomocnymi roz-
wiązaniami. Jak bardzo pomocnymi pokazują liczby  
– 13 000 000 wyświetleń filmów i ponad 65 000 
subskrypcji kanału, na który zapraszamy każdego, 
kto chce być na bieżąco z nowymi produkcjami. 

wspArcie w terenie 

AFRISO nie skupia się wyłącznie na dostarcza-
niu urządzeń armatury zabezpieczającej i regu-
lacyjnej, ale oferuje także kompleksowe wsparcie 
dla instalatorów. Bryka Hydraulika to specjal-
nie dostosowane mobilne centrum pokazowe,  
w którym zobaczymy nowe generacje produktów  
i nowości. w środku samochodu w towarzystwie 
ekspertów napijemy się kawy i porozmawiamy 
o rozwiązaniach dla instalacji z różnymi źródła-
mi ciepła oraz ogrzewania podłogowego. Corocz-
nie przemierzając tysiące kilometrów, dwie Bryki 
docierają do najdalszych zakątków całej Polski. 
Na miejscu inwestycji natomiast wyciągnie  

AfRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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aPrzejdź  AFrISOpl shorts

Przejdź  Gdzie spotkasz Brykę Hydraulika

Przejdź  Kanał AFrISOpl na YT

http://www.instalreporter.pl
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http://www.brykahydraulika.pl/
https://www.youtube.com/c/AFRISOpl
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Godziny otwarcia isH 2023
Od 13 do 16 marca 2023 r. targi są otwarte tylko 
dla zwiedzających branżowych, w dniu 17 marca 
targi są otwarte dla zwiedzających branżowych 
oraz dodatkowo dla zwiedzających publicznych. 
- 13.03-16.03.2023 (od poniedziałku do czwartku):  
9:00-18:00
- 17.03.2023 (piątek): 9:00-17:00

bilety i wstęp
Bilet 1-dniowy: internetowy 17 EUR, na miejscu 
w kasie 40 EUR
Bilet ulgowy 1-dniowy (emeryci, studenci, bilet 
online): 10 EUR

Organizatorzy zalecają zakup biletu z wyprze-
dzeniem online. Należy pamiętać, że na miejscu 
mogą wystąpić kolejki, a w kasach można do-
konywać wyłącznie płatności bezgotówkowych.
Dzięki biletowi online każdy zwiedzający ma do-
stęp do rozszerzenia cyfrowego już od 22 lute-
go 2023 r. Jeśli kupisz bilet na miejscu, możesz  

jedynie zarejestrować się w rozszerzeniu cyfro-
wym i później skonfigurować swój profil.
Kup bilet: kliknij

bilet wstępu = bilet komunikacji miejskiej
wszystkie bilety wstępu (z wyjątkiem biletów 
bezpłatnych i rozszerzenia cyfrowego) obejmują 
bezpłatne przejazdy lokalnymi środkami trans-
portu publicznego obsługiwanymi przez zarząd 
transportu publicznego RMV na całym obszarze 

ISH 2023 odbędzie się pod hasłem „Rozwiązania dla zrównoważonej 
przyszłości”. Przez pięć dni na wiodących światowych targach HVAC + 
water wszystko będzie kręcić się wokół innowacji, które przyczyniają się  
do osiągnięcia celów w zakresie ochrony klimatu oraz odpowiedzialnego  
i efektywnego wykorzystania zasobów. O zakresu tematycznym targów ISH,  
lokalizacji firm na dedykowanych halach wystawienniczych i imprezach 
towarzyszących pisaliśmy szerzej w styczniowym numerze InstalReportera 
(kliknij, aby przeczytać artykuł). Teraz garść praktycznych informacji. 

wyBieramy się na ish 2023 
Praktyczne informacje

13-17.03.2023
Frankfurt nad Menem
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objętym tym zarządem. Bilety zakupione w dniu 
przyjazdu na targi uprawniają wyłącznie do bez-
płatnego powrotu z Centrum Targowo-wysta-
wienniczego we Frankfurcie. 
Vouchery należy wymienić na bilet wstępu w In-
ternecie, aby móc korzystać z lokalnych usług 
transportu publicznego obsługiwanych przez 
zarząd transportu publicznego RMV na targi  
i z powrotem. Na teren targów wejdą tylko go-
ście, którzy wymienili swój voucher na bilet wstę-
pu. Bilety online są ważne wyłącznie do użytku  
w lokalnych usługach transportu publicznego ob-
sługiwanych przez zarząd transportu publiczne-
go RMV w połączeniu z ważnym dowodem oso-
bistym lub paszportem.
Do strony internetowej RMV: kliknij 

Aplikacja isH navigator
Aplikacja ISH Navigator to przewodnik po targach. 
Tutaj zebrano informacje o wszystkich wystaw-
cach i produktach, a także wydarzeniach i aktu-
alnościach targów ISH 2023. ISH Navigator jest 
dostępny dla produktów Apple (iPhone, iPad) 
w App Store i Android w Google Play Store jako 
bezpłatna aplikacja.

ISH Navigator w App Store: kliknij 
ISH Navigator w sklepie Google Play: kliknij

exhibition services from A-Z
w ISH A-Z zebrano dla zwiedzających i wystaw-
ców w przejrzysty i zwięzły sposób wszystkie in-
formacje, kontakty i usługi przydatne podczas 
obecności na targach ISH. wszystkie ważne in-
formacje zostały tu ułożone alfabetycznie.
ISH A-Z: kliknij 

katalog
Aby uzyskać pełny i efektywny przegląd wszyst-
kich wystawców na targach ISHS można skorzystać  
z oficjalnego katalogu. Szczegółowe informacje po-
mogą w przygotowaniu i ocenie wizyty. Katalog 
będzie dostępny na kilka tygodni przed targami  
w wersji drukowanej oraz cyfrowej wersji PDF. wer-
sja drukowana jest dostępna na miejscu i można ją 
zamówić z wyprzedzeniem w sklepie internetowym.
Zamówienie katalogu: kliknij 

isH digital extension
ISH 2023 odbywa się zarówno „fizycznie”, jak i cy-
frowo. Technologia cyfrowa jest dziś również czę-
ścią nowej normalności. ISH łączy oba. Platfor-
ma internetowa, ISH Digital Extension, zostanie 
otwarta od 13 do 24 marca 2023 r. w tym czasie 
oferuje ona wiele praktycznych usług: poszuki-
wanie nowych kontaktów poprzez obsługiwane 
przez sztuczną inteligencję dopasowane uma-
wianie się na konferencje internetowe, rozmo-
wy z nowymi partnerami biznesowymi, czy też 
prezentacje produktów jako streaming w odpo-
wiednich tematycznie kanałach.
Do platformy ISH Digital Extension: kliknij 

Hale i ich wystawcy
Hala 11 i 12 – ogrzewanie. wystawcy zaprezen-
tują tu najnowocześniejszą technologię grzewczą 

Fo
t. 

is
h.

m
es

se
fra

nk
fu

rt
.c

om
 

re
kl

am
a

02/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i

Szanowni Państwo!

Od 150 lat Wilo pomaga zarządzać transportem wody – dla lepszej przyszłości.  
Wiemy, jak stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom i kształtować trendy jutra.  
Nasze produkty, systemy, rozwiązania i usługi serwisowe zapewniają:

• niezawodną pracę urządzeń,
• eksploatację przyjazną środowisku,
• wyższą sprawność energetyczną,
• łatwą instalację i uruchomienie.

Poznaj nasze rozwiązania i dołącz do „ecolution“:
Targi ISH 2023 - Frankfurt, 13-17 marca 2023 r.

Do zobaczenia!

Poruszamy wodę. 
Wpływamy na przyszłość. 
Dołącz do  .

Odwiedź nas:  Targi ISH 2023 Frankfurtod 13 do 17 marca 2023 hala 9.0, stoisko E06

Poruszamy wodę.  
Wpływamy na przyszłość.

Dołącz do . 
www.wilo.pl

http://www.rmv.de
https://apps.apple.com/us/app/ish-navigator/id600833842?l=de&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.messefrankfurt.navigator.ishApp
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/planning-preparation/exhibitors/a-z.html
https://www.bestellservice-kataloge.messefrankfurt.com/catalogues1.php?cat_id=2106
https://ish.digital.messefrankfurt.com
http://www.instalreporter.pl
https://wilo.com/pl/pl/Ecolution/


i systemy grzewcze, począwszy od wydajnego 
wytwarzania ciepła, a skończywszy na cyrkula-
cji i przekazywaniu ciepła. 
Hala 9.0 i 9.1 – dystrybucja ciepła. w halach tych 
będzie można zapoznać się z ofertą pomp wraz  
z innymi elementami systemu centralnego ogrze-
wania – naczyniami wzbiorczymi, zaworami od-
cinającymi, armaturą i urządzeniami grzewczymi.
Hala 8 – urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne  
i wentylacyjne, klimatyzacja. Tutaj nacisk kła-
dziony jest na przyszłościowe rozwiązania zapew-
niające większą automatyzację i wygodę z jed-
noczesnym przywiązywaniem szczególnej uwagi 
do efektywności energetycznej i wykorzystania 
energii odnawialnej.
Hala 10.2 i 10.3 – Automatyka domowa i budyn- 
kowa. Tu zaprezentowana zostanie automatyka 
domowa i budynkowa, zarządzanie energią wraz 
z technologią monitoringu, sterowania i regula-
cji oraz aparaturą testową. Oznacza to, że znaj-
dują się w samym sercu sekcji ISH Energy, po-
nieważ jest to segment, który łączy wszystkie 
branże techniczne.

Hale: 1, 3, 4.1, 4.2, a także w Festhalle i Forum  
– 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 przyszłości? 
I jak poradzi sobie z różnorodnymi potrzebami 
ludzi, którzy z niego korzystają? Rozwiązania wy-
stawców, które będzie można zobaczyć na wła-
sne oczy w strefie woda, są tak różne, jak różno-
rodne są życzenia. 
Hale 4.0, 5.1, 6.0 i 6.1 – technologia instalacji.  
w halach tych będzie można zapoznać się z ofer-
tą nowoczesnych systemów instalacyjnych, na-
rzędzi i materiałów mocujących, spełniających 
najnowsze wymagania w zakresie higieny wody 
pitnej i jakości materiałów.

Przejdź  Więcej o ISH na stronie:
www.ish.messefrankfurt.com
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pRzypominamy: wyjazD z pełnym seRwisem na taRgi isH

Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce z 
przyjemnością przedstawia ofertę wspólnego 
wyjazdu na targi ISH do Frankfurtu nad Me-
nem. wyjazd realizuje w dwóch wariantach 
– wyjazd autokarem lub przelot samolotem 
i dołączenie do grupy autokarowej. 
w ramach oferty proponuje: podróż liniami lot-
niczymi LOT bądź przejazd autokarem, nocle-
gi w 3*hotelu ze śniadaniem pod Frankfurtem, 
transfery hotel-targi-hotel, kartę wstępu, ubez-
pieczenie na czas podróży i pobytu, katalog 
targowy oraz opiekę doświadczonego pilota.

Na stronie: https://poland.messefrankfurt.
com/pl/wyjazd-z-pelnym-serwisem-na-tar-
gi-ish znajduje się szczegółowa informacja 
dotycząca obu wariantów podróży.
Koszt wyjazdu autokarem 12-16.03.2023 r. –  
2 dni pobytu na targach oraz 2 noclegi – 1490 zł  
netto + 23% VAT.
Koszt wyjazdu samolotem 14-15.03.2023 r. –  
2 dni pobytu na targach oraz 1 nocleg – 2390 zł  
netto + 23% VAT.
więcej informacji pod nr 22 49 43 200.
więcej o wyjeździe: kliknij 

https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.instalreporter.pl
http://www.bosch-termotechnika.pl
https://poland.messefrankfurt.com/pl/wyjazd-z-pelnym-serwisem-na-targi-ish
https://poland.messefrankfurt.com/pl/wyjazd-z-pelnym-serwisem-na-targi-ish
https://poland.messefrankfurt.com/pl/wyjazd-z-pelnym-serwisem-na-targi-ish
https://poland.messefrankfurt.com/pl/wyjazd-z-pelnym-serwisem-na-targi-ish
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wać pod hasłem Komfort z natury. Jak mało któ-
ry przedstawiciel naszej branży, jesteśmy ściśle 
od samego początku związani z naturą. 
Nasze rozwiązania stanowią niezbędne ogniwo 
łączące energię pozyskiwaną z otoczenia, ze stre-
fą komfortu wewnątrz budynku. Elementem łą-
czącym źródła energii ze strefą komfortu jest przy 
tym nasz autorski system OPTI-ENER, z którym 
można będzie się zapoznać na stoisku targowym.
 
kompletne rozwiązania korzystające z oZe
Pomiędzy naturą, a komfortowym wnętrzem 
domu niezbędne jest umieszczenie efektyw-
nego systemu zdolnego do pozyskiwania ener-
gii z natury i wytwarzającego ciepło oraz ener-
gię elektryczną. Do oferty Hewalex należą m.in. 
kompletne systemy solarne z kolektorami sło-
necznymi lub panelami fotowoltaicznymi, a tak-
że pompy ciepła przeznaczone do ogrzewania 

i chłodzenia pomieszczeń, a także podgrzewa-
nia wody użytkowej czy basenowej.
 
przejmij kontrolę nad swoją energią i komfortem
OPTI-ENER jako inteligentny system typu EMS słu-
ży do zarządzania energią elektryczną. Jego rolą 
jest sterowanie pracą urządzeń według ustalo-
nych priorytetów i zależnie od dostępnej z sieci 
w danym okresie taniej lub też bezpłatnej energii 
z własnego źródła. Celem jest także maksymalne 
zwiększanie autokonsumpcji energii dla wzrostu 
opłacalności własnej elektrowni. Narzędzie daje 
dostęp do wielu statystyk i informacji. Pozwala 
na odczyt ilości energii oddawanej i magazyno-
wanej. Dodatkową funkcją jest płynnie regulo-
wana moc elektryczna grzałki zależnie od chwi-
lowych nadwyżek własnej energii. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
c64 w hali nr 12.1.

heWAlex Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 

www.hewalex.pl
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ponad 30 lat obecności w ponad 50 krajach
wyróżnikiem rynkowym firmy Hewalex jest po-
nad 30 lat doświadczenia w wytwarzaniu i dostar-
czaniu kompletnych rozwiązań wykorzystujących 
energię odnawialną jako podstawę swojego dzia-
łania. Ponad 250 000 budynków każdego rodza-
ju i wielkości w co najmniej 50 krajach, zostało 
do tej pory wyposażonych w nasze rozwiązania.  

Z wieloma partnerami biznesowymi współpra-
cujemy od samego początku naszej działalności. 
Targi ISH 2023 będą więc okazją do spotkania 
zarówno z obecnymi, jak i przyszłymi klientami, 
użytkownikami i partnerami biznesowymi.

komfort z natury dzięki technologii
Nasz udział w targach ISH 2023 będzie się odby-

Komfort z natury – hewalex na targach ish 2023
w dniach 13-17 marca br. we Frankfurcie spodziewanych jest co najmniej 2500 
wystawców i 200.000 odwiedzających gości z całego świata. Tegoroczna edycja 
targów stawia nacisk na rosnące wymagania dla komfortu pod względem nie tylko 
zapewnienia przyjaznych warunków wewnątrz budynku, ale także korzystania  
z systemów technicznych. Stąd tak wysokiego znaczenia nabierają rozwiązania  
dla inteligentnego i efektywnego zarządzania pracą systemów ogrzewania, 
chłodzenia itp., z uwzględnieniem wykorzystania własnych źródeł energii.

http://www.instalreporter.pl
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ciepłowniczej. Centralizacja źródeł ciepła jest 
ważnym trendem w ramach przemian energe-
tycznych i Oventrop aktywnie w nim uczestniczy.
Zainteresowanych pogłębieniem znajomości 
produktu i firmy Oventrop zapraszamy w czasie 
targów do uczestnictwa w Forum Oventrop, które 
w specjalnie do tego celu wydzielonym pomiesz-
czeniu służyć nam będzie do wymiany doświad-
czeń i prowadzenia interesujących prelekcji. 

Zawory równoważące Hydrocontrol (fot. 1)
Ulepszyliśmy bardzo dobre! Rodzina zaworów  
Hydrocontrol została poddana gruntownej moderni-
zacji. Nowe zawory pozwalają równoważyć instala-
cję szybciej i łatwiej. Pozostało to, co dla fanów tych 
zaworów było najważniejsze: niezawodność, pre-
cyzja i oczywista, ponadczasowa jakość Oventrop. 
Modularnie zaprojektowany system równoważący 
obejmuje średnice aż do DN 400 i może być użyty 
praktycznie w każdym budynku i w każdej instalacji. 

termostaty pokojowe climacon F 
– jeden system, wiele możliwości (fot. 2)
Nowa rodzina termostatów pokojowych ClimaCon F  
charakteryzuje się prostotą montażu i łatwością 
konfiguracji z innymi elementami instalacji. wie-
lokrotnie już wyróżnione wzornictwo nowych 
termostatów wskazuje wyraźnie kierunek, w któ-
rym zmierza technika i wygląd tych elementów 
instalacji, które są aktywnie obsługiwane przez jej 
użytkownika i stanowią o wyglądzie pomieszczeń. 
w podstawowej wersji to prosty regulator tempe-
ratury, w najbogatszej – cyfrowe urządzenie do ste-

rowania ogrzewania lub chłodzenia pomieszcze-
nia z poziomu aplikacji na smartfonie. Termostat  
ClimaCon F nada się znakomicie do instalacji,  
w której źródłem ogrzewania jest pompa ciepła. 

listwy zaciskowe Floorcon (fot. 3)
Nowe listwy FloorCon Oventrop to systemowe 
rozwiązanie dla tych, którym zależy na szybkim, 
nieskomplikowanym i pewnym uruchomieniu 
instalacji ogrzewania bądź chłodzenia płasz-
czyznowego. Uruchomienie sprowadza się do 
okablowania układu rozdzielacza i włączenia in-
stalacji, bez absorbującej mnóstwo czasu czyn-
ności wstępnego ustawienia przepływu w pętlach.  
Za prawidłowe zrównoważenie pętli dba perma-
nentny, adaptacyjny algorytm równoważący (dzia-
łający w czasie rzeczywistym). Taka funkcjonalność 
ma istotny wpływ na dalsze podniesienie sprawno-
ści energetycznej instalacji. Nowa listwa zaciskowa  
FloorCon harmonijnie uzupełni układ instalacyjny,  
w którym zastosowano mieszkaniowe węzły cieplne 
Regudis w-HTE i termostaty pokojowe ClimaCon F.

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 722 96 42
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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w centrum uwagi znajdą się rozbudowane sys-
temy regulacyjno-równoważące oraz stacje hy-
drauliczne (czyli węzły mieszkaniowe i grupy 
pompowe), które – podnosząc energetyczną 
sprawność systemu – ułatwiają wykonawcom 
łączenie układu rurowego z wytwornicami ciepła 

(pompą ciepła, kotłem, układami hybrydowymi). 
Po raz pierwszy na stoisku Oventrop będziemy 
prezentować urządzenia naszego partnera – firmy 
KRING. To uznany producent węzłów cieplnych 
i osprzętu używanego do podłączenia instalacji 
wewnętrznej budynku do sieci osiedlowej lub 

Bezpieczeństwo dostaw, efektywność wykorzystania 
energii i dywersyfikacja jej źródeł to tylko niektóre  

z wyzwań, wobec których stanął świat i szczególnie 
nasza branża w ostatnich latach. Oventrop 
zaprezentuje na targach ISH 2023 innowacyjne 

rozwiązania, które umożliwią modernizację 
technicznego wyposażenia budynku  

i osobisty wkład do nadrzędnego celu, jakim jest 
tzw. zrównoważona polityka energetyczna. Niektóre 
z tych rozwiązań już dziś można zobaczyć wstępnie 
online, zaglądając na stronę www.oventrop.pl.

szuKasz sposoBu na 
oBniżenie zużycia energii? 
Zapraszamy na stoisko Oventrop na targach ISH 2023!

na głównym „parkiecie“ naszego stoiska nr A06 w hali 9.1 zaprezentujemy nowe produk-
ty, w tym nową generację sztandarowych zaworów równoważących Hydrocontrol, nowe 
listwy zaciskowe Floorcon do płaszczyznowych systemów grzewczo-chłodzących, termo-
staty pokojowe climacon F i moduły rozszerzające do mieszkaniowych węzłów cieplnych 
regudis w-Hte. będzie nam miło przedstawić także nowe osoby w ścisłym kierownictwie, 
nowy wizerunek firmy i nowe ujęcie oferty – czas u nas również nie stoi w miejscu.

1
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http://www.instalreporter.pl
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wOLF na targach ISH 2023 zaprezentuje 
innowacje z branży grzewczej  
i klimatyzacyjnej na swoich dwóch stoiskach 
wystawienniczych o łącznej powierzchni 
ponad 1000 m2. w hali 12.0 (stoisko E03) 
ekspert ds. zdrowego klimatu  
w pomieszczeniach pokaże najnowsze 
produkty, narzędzia i usługi z branży grzewczej. 
w hali 8.0 (stoisko G68) wszystko będzie się 
kręcić wokół tematu uzdatniania powietrza.

Obejrzyj: WOLF na targach ISH 2023
– będzie się działo!

Koniecznie trzeba zobaczyć, czyli prezentowane 
nowości produktowe:
• Pompa ciepła powietrze-woda CHA-16/20: 
rozwiązanie premium w nowej wielkości mocy. 
Stoisko techniki grzewczej skupi się na wielokrot-
nie nagradzanej monoblokowej pompie cie-
pła powietrze/woda CHA. Urządzenie wyposa-
żone jest w naturalny czynnik chłodniczy R290  
i jest wiodącą na niemieckim rynku monobloko-
wą pompą ciepła dla domów jednorodzinnych 
w nowym budownictwie, a także w budynkach 
istniejących. Sprawdzone wersje CHA-07/400V  
i CHA-10/400V zostały teraz uzupełnione o nową 
wielkość o mocy 16 kw. większy CHA-16/20 (za-
kres mocy 3,0-16,7 kw dla A-7/w35 i 5,9-20,0 kw 
dla A7/w35) nadaje się szczególnie do instalacji  
w dużych domach jednorodzinnych i apartamen-
towcach, a także do zastosowań komercyjnych. 
Kaskady złożone z maksymalnie pięciu jednostek 
oferują bardzo szeroki zakres zastosowań i zapew-
niają wysoką niezawodność działania.
• Hybryda WOLF: elastyczne rozwiązanie dla 
przyjaznego środowisku systemu grzewczego.  
Zaprezentowane zostanie również rozwiązanie 

hybrydowe, które jeszcze bardziej ułatwia roz-
poczęcie wykorzystywania energii odnawialnej 
w projektach modernizacyjnych. Z pomocą prak-
tycznego zestawu hybrydowego można łatwo 
rozbudować węzeł z pompą ciepła o istniejący 
system ogrzewania wykorzystujący paliwa ko-
palne, tworząc wydajne rozwiązanie hybrydowe. 
• Seria central do mechanicznej wentylacji po-
mieszczeń mieszkalnych cwl-2 w dodatko-
wych rozmiarach. 
Rekuperator CwL-2 z wysokosprawnym odzy-
skiem ciepła zapewnia najlepszy klimat w całym 
domu. Oprócz istniejących wielkości o przepły-
wach powietrza 225, 325 i 400 m3/h, oferta jest 
rozszerzana o kolejne wielkości: 450 i 600 m3/h, 
wraz z akcesoriami. Znane i cenione cechy funk-
cjonalne serii CwL, takie jak w pełni automatycz-
ny bypass, zintegrowana wężownica do wstępne-
go podgrzewania w celu ochrony przed mrozem, 
innowacyjny wyświetlacz dotykowy i techno-
logia Constant-Flow są zawarte w standardzie. 
Tutaj wOLF po raz kolejny wyznacza standar-
dy w zakresie wydajności, komfortu, montażu  
i konserwacji.

• Zdecentralizowana centrala wentylacyjna 
cGl 2 edu: wydajne urządzenie wielofunkcyj-
ne dla biur, szkół i przedszkoli. 
CGL 2 edu to najcichsza w swojej klasie centra-
la wentylacyjna do zdecentralizowanego zastoso-
wania i szybkiego doposażenia. Dzięki bardzo wy-
sokiemu przepływowi powietrza do 1100 m³/h, 
jednostka działa w oparciu o CO2 i zapewnia zgodną 
z zapotrzebowaniem wymianę zużytego powietrza 
w pomieszczeniu na świeże powietrze zewnętrzne. 
wysokowydajny odzysk ciepła z bypassem do wen-
tylacji nocnej w lecie umożliwia ogromne oszczęd-
ności energii w porównaniu z konwencjonalną wen-
tylacją okienną. w przypadku szczególnie wysokich 
wymagań higienicznych można dodatkowo zasto-
sować drugi stopień filtracji. wybór modułów do na-
wiewu lub wywiewu pozwala na indywidualne za-
stosowanie w biurach lub placówkach oświatowych.

Wolf Technika grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów 

tel. 22 720 69 01
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf.eu

r e k l a m a

wolf zaprasza na Targi ish 2023

więcej o firmie wolF na targach isH 2023 
na stronie: www.wolf.eu

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/02/wolf_ish_reel_global.file_.mp4
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w obiektach handlowo-usługowych mamy do 
czynienia z różnym zapotrzebowaniem na ciepło 
w poszczególnych częściach. Pomieszczenia biu-
rowe wymagają podwyższonej temperatury przez 
cały czas, by zapewnić komfort pracownikom. 
w strefie warsztatowo-magazynowej może pano-
wać niższa temperatura, ale należy uwzględnić 
takie czynniki, jak częste otwieranie bramy wjaz-
dowej dla samochodów. Rozwiązania grzewcze 
zastosowane w budynku firmy KASTO Tábor opty-
malnie odpowiadają na wszystkie te potrzeby. 

optyMAlny roZdZiAł ciepłA w budynku

Korpus rozdzielacza TacoSys Pro jest wykonany 
ze stali nierdzewnej, co gwarantuje najwyższą 
jakość, trwałość i niezawodność. Oferta firmy  
Taconova obejmuje wersje mogące obsługiwać 
od 2 do 12 obiegów grzewczych/chłodzących.  

Zapewnienie komfortowego klimatu, przy zachowaniu efektywności energetycznej w wielofunkcyjnych 
obiektach handlowo-usługowych, wymaga przemyślanych systemów grzewczych. Skutecznym rozwiązaniem 
może być ogrzewanie podłogowe z zaawansowanymi rozdzielaczami TacoSys Pro. Doskonały przykład stanowi 
budynek sklepu i centrum serwisowego maszyn budowlanych KASTO Tábor o powierzchni ponad 300 m2.  
Trzy rozdzielacze firmy Taconova gwarantują precyzyjną dystrybucję energii cieplnej z zasobnika układu 
grzewczego z inwerterową pompą ciepła powietrze-woda do wszystkich 17 pomieszczeń. 

tacosys pro – rozdzielacze  
oBiegów grzewczych taconova
Efektywna dystrybucja ciepła w budynkach handlowo-usługowych
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Odpowiednie objętościowe natężenie przepływu 
ustawia się dla każdego obiegu za pomocą no-
wej generacji zaworów równoważących TopMeter  
Plus. w budynku KASTO Tábor strumień objęto-
ści jest stały w pomieszczeniach dla personelu 
(kuchnia, łazienki, toalety) i w korytarzach. Termo-
staty pokojowe zapewniają następnie zdefinio-
waną przez użytkownika temperaturę docelową 
w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych  
i magazynowych, za pomocą siłowników elek-
trotermicznych TacoDrive.

dwie FunkcJe w JednyM 
koMpAktowyM eleMencie

– Siłowniki elektrotermiczne/zawory obiegów grzew-
czych TacoDrive reagują całkowicie autonomicz-
nie poprzez moduł łączeniowy NovaMaster 24V, 
do którego przesyłane są informacje z 8 termosta-
tów strefowych zamontowanych w poszczególnych 
pomieszczeniach. Zawory TacoDrive są naprawdę 
wyjątkowo kompaktowe i mają odwracalną funk-
cję First Open, która umożliwia napełnianie i kon-
serwację instalacji grzewczej, nawet w przypadku 
awarii zasilania. Można je w każdej chwili ręcznie  

przełączyć do podstawowej pozycji otwartej, co po-
zwoliło nam napełnić i uruchomić obiegi grzewcze 
jeszcze przed zakończeniem montażu okablowania 
i podłączeniem do termostatów pokojowych – tłu-
maczą specjaliści z firmy, która wykonała instala-
cję grzewczą w budynku.
Rzeczywiste położenie robocze i działanie siłow-
nika sprawdzamy wizualnie przez wziernik. Dzię-
ki bezgłośnej regulacji położenia zaworu, można 
uzyskać naprawdę zmienne natężenie przepływu. 
Gwarantuje to precyzyjną kontrolę temperatury 
w pomieszczeniach, która dokładnie odpowia-
da indywidualnym wymaganiom użytkowników. 

koMFort, łAtwy MontAż 
i osZcZędność enerGii

– Ukierunkowane sterowanie temperaturą w po-
szczególnych pomieszczeniach zwiększa komfort 
użytkowników i obniża zużycie energii, gwaran-
tując opłacalną eksploatację. Wymaga to jednak 
optymalnej regulacji dystrybucji medium nośnego 
do poszczególnych obiegów instalacji oraz nieza-
wodnej jednostki sterującej – mówi Ondrej Fran-
ko, doradca techniczny w firmie Taconova, 
Dlatego rozdzielacze TacoSys Pro są dostarczane 
jako kompletnie zmontowane moduły w zamy-
kanej szafie z powierzchnią odporną na zaryso-
wania. Na belkach ze stali nierdzewnej znajdują 
się siłowniki elektrotermiczne TacoDrive i zawory 
równoważące TopMeter Plus z możliwością bez-
pośredniej regulacji i odcięcia przepływu w obie-
gach grzewczych. Dzięki temu, że rozdzielacz jest 
gotowy do podłączenia, oszczędzamy dużo cza-
su przy montażu. Dodatkowo wyposażenie obej-
muje sprawdzony odpowietrznik TacoVent Vent. 
Zapewnia on w pełni automatyczne odpowie-
trzanie systemu, a tym samym zwiększa bezpie-
czeństwo pracy oraz komfort użytkownika, mi-
nimalizując konieczność prac konserwacyjnych. 

trzy rozdzielacze tacosys pro z zawo-
rami równoważącymi topMeter plus 
odpowiadają za dystrybucję wody 
grzewczej z zasobnika akumulacyjnego  
o pojemności 288 litrów do wszystkich 
pomieszczeń, przy założonym gradien-
cie temperatury 39/32°c. rozdzielacze 
w wersjach do 12, 10 i 7 obiegów obsłu-
gują przede wszystkim system ogrzewa-
nia podłogowego, ale także dodatkowo 
dwa grzejniki ścienne w pomieszczeniu 
gospodarczym i w warsztacie. Materiały ArmaSound Industrial Systems to innowacyjne izolacje 

zapewniające ochronę akustyczną, termiczną oraz zmniejszające 
ryzyko wystąpienia (korozji pod izolacją) CUI na ochranianych 
instalacjach. Połączenie kilku materiałów w wielowarstwową 
konstrukcję w ramach jednej izolacji pozwala na optymalne 
wykorzystanie ich właściwości, co przekłada się na do 50% mniejszy 
ciężar izolacji i do 75% mniejszą grubość, a także oszczędność 
kosztów instalacji nawet o 30% w stosunku do tradycyjnych 
rozwiązań. wielowarstwowa konstrukcja to większa wydajność.

armasound  
industrial systems
wielowarstwowe izolacje na wymagające  
wyzwania akustyczne i termiczne
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wysoka elastyczność poszczególnych warstw 
gwarantuje też lepsze dopasowanie wokół zło-
żonych części i brak pustych przestrzeni mię-
dzy izolacją a rurą, w których woda mogłaby się 
gromadzić. w połączeniu obydwie właściwości 
znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia korozji 
pod izolacją (CUI) i idącego za nią ryzyka awarii. 
Zewnętrzna warstwa ochronna w systemach kwa-
lifikowanych chroni delikatniejsze warstwy izo-
lacyjne przed szkodliwym działaniem trudnych 
warunków pogodowych oraz promieniowaniem 
UV. Niemetalowa warstwa ochronna eliminuje 
też możliwość wystąpienia korozji galwanicznej.

Połączenie różnych materiałów wewnątrz syste-
mów ArmaSound Industrial AF i AG pozwala na 
zmniejszenie łącznej wagi warstw izolacyjnych 
oraz ich grubości przy jednoczesnym zapewnie-
niu najwyższych poziomów ochrony. Doskonały 
poziom redukcji hałasu przewyższający w każdej 
konfiguracji tradycyjne systemy na bazie wełny 
mineralnej może być z powodzeniem podstawą 
strategii redukcji hałasu. Mniejsze straty energe-
tyczne to niższe koszty działalności, a razem z niż-
szym poziomem generowanego hałasu także lep-
sze bezpieczniejsze warunki pracy i zmniejszenie 
negatywnego wpływu przemysłu na środowisko.

Dedykowana dla przemysłu gama materiałów 
ArmaSound Industrial Systems czerpie z oferty 
produktów izolacyjnych Armacell, zestawiając je 
ze sobą w sposób pozwalający na wykorzystanie 
ich najlepszych właściwości. w efekcie otrzyma-
ne rozwiązania spełniają nawet najwyższe wyma-
gania sektora naftowo-gazowego, petrochemicz-
nego czy energetycznego i mogą być stosowane  
w temperaturach dochodzących nawet do 650oC, 
a wzajemna współpraca kolejnych warstw po-
zwala na zapewnienie najwyższego poziomu 
ochrony przy jednoczesnym zmniejszeniu kosz-
tów, wymiarów, czy wagi warstw izolacyjnych.
Kluczowym elementem systemu Armaflex In-
dustrial System AF są zaawansowane technolo-
gicznie izolacje ArmaFlex, które dzięki zamknię-
tokomórkowej strukturze materiału i jego niskiej 
przewodności cieplnej zapewniają doskonałą wy-
dajność w zakresie ochrony termicznej. Dla pro-
duktów z linii AG podstawowym materiałem jest 
ArmaGel HT, z możliwością stosowania nawet  
w przypadku czynników o wyższej temperaturze, 
dodatkowo doskonale pochłaniający dźwięki.
warstwy podstawowe systemu izolacyjnego uzu-
pełniane są w różnych zestawach także o do-
datkowe warstwy takie, jak ArmaSound RD240, 

który absorbuje dźwięki w całym zakresie czę-
stotliwości, ArmaSound Barier E, czyli winylową 
matę wygłuszającą o wysokiej gęstości i niewiel-
kiej grubości zapobiegającą transmisji akustycz-
nej, a także powłokę Arma-Chek R zapobiegającą 
uszkodzeniom mechanicznym oraz atmosferycz-
nym warstw izolacyjnych. Dogłębne zrozumienie 
poszczególnych materiałów i dobór odpowied-
nich warstw umożliwia dostosowanie izolacji do 
indywidualnej specyfiki, warunków, w których 
znajduje się instalacja oraz potrzebnego stop-
nia ochrony akustycznej różnych systemów, tak-
że przemysłu ciężkiego.

niżsZe ryZyko, wyżsZA ocHronA

ArmaSound Industrial Systems są testowane przez 
uznane i niezależne instytuty. Nie tylko spełniają 
wymagania i obowiązujące regulacje, ale w wie-
lu wypadkach przewyższają wymagania norm ta-
kich, jak ISO 15665 klasa A-C, klasa D zgodnie ze 
specyfikacją Shell DEP 31.46.00.31, norma NOR-
SOK R-004 (M-004) klasa 6, 7 i 8 oraz ASTM E 1222.
wzajemne współdziałanie kolejnych warstw zapew-
nia długotrwałą stabilność systemu i zabezpiecza tak-
że przed przenikaniem wilgoci do głębszych warstw.  
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– Obecnie na świecie działa już około 500 takich tur-
bin, w tym 14 w Polsce. Średni czas zwrotu takiej in-
westycji wynosi od kilku do 10 lat, w zależności od 
zakresu przygotowania niezbędnej infrastruktury. 
Ich funkcjonowanie przyczynia się do zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa 
oraz wspiera rozsądną gospodarkę dostępnymi za-
sobami wodnymi – dodaje Marcin Kociniak.
Tego typu turbiny idealnie nadają się do małych 
systemów dzięki automatycznej regulacji wir-
ników, co pozwala zoptymalizować pracę przy 
zmiennych przepływach. Zostały zaprojektowa-
ne, by dostosowywać się do warunków pracy. 
wspomaga je w tym system monitoringu gene-
ratora (MAS) kompatybilny z prawie każdym sys-
temem SCADA. Umożliwia zdalną obsługę i kon-
trolowanie takich parametrów jak temperatura, 
wycieki czy drgania – wartości przydatne przy 
planowaniu prac konserwacyjnych. 

Nowoczesna gospodarka powinna opierać się 
m.in. na świadomym racjonalizowaniu energii 
oraz jej produkcji ze zdecentralizowanych źródeł. 
Ma to bezpośredni wpływ na poziom zabezpie-
czenia systemu energetycznego. w świetle zmian 
klimatycznych będących z roku na rok coraz bar-
dziej palącym problemem, największe gospodarki 
światowe stanęły przed ogromnym wyzwaniem, 
by zmniejszać emisje dwutlenku węgla do atmos-
fery. Polska również przyłączyła się do tej inicja-
tywy, dzięki czemu moc zainstalowana w elek-
trowniach wodnych na koniec 2022 r. pierwszy raz 
zbliżyła się do 1 Gw, osiągając wartość 976,6 Mw. 
– Prowadzimy rozmowy z klientami i widzimy, że 
wśród ich kluczowych potrzeb jest znalezienie al-
ternatywnych sposobów pozyskiwania energii. Fo-
towoltaika ma w Polsce ugruntowaną pozycję, jed-
nak nie jest jedynym odnawialnym źródłem energii 
wartym zainteresowania. Dostarczane przez nas 
rozwiązania dot. turbin wodnych dają możliwość 
na zróżnicowanie źródeł energii. W ich przypad-
ku prąd można produkować nie tylko na tamach 
i w elektrowniach, ale też np. w oczyszczalniach 
ścieków, aquaparkach, zoo czy fabrykach, m.in. 
papieru czy tekstyliów. Nasze turbiny wodne po-
magają odzyskać energię zwykle traconą np. przy 

odprowadzaniu ścieków czy wody technologicz-
nej. Przy tak wysokich cenach prądu, daje to za-
kładom możliwość obniżenia rachunków przy jed-
noczesnej produkcji zielonej energii – mówi Marcin 
Kociniak, BDM Solution Sales Public Utilities, Xy-
lem water Solutions Polska Sp. Z o.o.
Chociaż polski potencjał energetyczny wody 
nie jest tak duży jak w krajach skandynawskich, 
mamy wiele możliwości generowania energii z al-
ternatywnych źródeł wodnych. w naszym kraju 
funkcjonują chociażby liczne fabryki, szansę sta-
nowi także przyłączanie coraz większych obsza-
rów do kanalizacji – zgodnie z najnowszym pra-
wem unijnym mamy stopniowo odchodzić od 
szamb, co naturalnie spowoduje większe prze-
pływy w oczyszczalniach. A przy zwiększonej 
ilości ścieków, konieczna będzie też budowa no-
wych oczyszczalni, co naturalnie daje przestrzeń 
do zainstalowania turbiny wodnej.

w kontekście odnawialnych źródeł energii, zwykle mówi się o fotowoltaice i elektrowniach wiatrowych.  
Są to dwie najpopularniejsze technologie tego rodzaju cieszące się w Polsce największym zainteresowaniem.  
Trzecim źródłem są elektrownie wodne, w których drzemie ogromny potencjał. Ich udział w miksie energetycznym 
państwa nieustannie wzrasta. Dzięki turbinom wodnym, przedsiębiorstwa z sektorów przemysłowego i ściekowego 
mogą odzyskiwać energię. Przynosi im korzyści to finansowe, a także zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju.

turBiny wodne szansą na niższe rachunKi…
…dla oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych czy aquaparków

oferowane przez Xylem hydrogeneratory Flygt to kompaktowe, zmiennoprzepływo-
we turbiny wodne typu semi-kaplan. są przeznaczone dla projektów o spadku między  
2 a 20 m oraz przepływem do 20 m3/s. dzięki działaniu w zanurzeniu, zapewniają one nie-
widoczną i cichą pracę o wysokiej wydajności. ich zaletą jest trwałość oraz łatwość w ser-
wisowaniu i konserwacji, m.in. dzięki brakowi wału napędowego, złączy lub łożysk po-
średnich. cechuje je szybki montaż oraz możliwość dostosowania jej do każdej aplikacji. 
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nowa geneRacja BoscH tRonic 

Bosch wyznacza wysokie standardy podgrzewania 
wody, dzięki nowej serii elektrycznych przepływowych 
podgrzewaczy wody Tronic 4000, 5000, 7000 i 8500i. 
Poprzednia oferta elektrycznych podgrzewaczy wody 
została całkowicie zmieniona i stylowo uzupełniona  
o serię Tronic o nowym designie. Urządzenia mają ulep-
szoną elektronikę, zwiększoną wydajność i nowe opro-
gramowanie. Instalatorzy i użytkownicy będą również 
zadowoleni z nowej technologii połączeń, która uprasz-
cza szybką wymianę starych urządzeń na nowe. Elek-
tryczne przepływowe podgrzewacze wody mają zakres 
mocy od 11 do 27 kw i dzięki klasie efektywności ener-
getycznej A, w pełni spełniają wymagania Dyrektywy 
UE w sprawie ekoprojektu.
Nowe podgrzewacze są mniejsze, węższe i dzięki głębo-
kości wynoszącej jedynie 11 cm zajmują jeszcze mniej 
miejsca niż dotychczasowe urządzenia. 
Obudowę konstrukcyjną można łatwo zdjąć, a kompo-
nenty wysokoprądowe są ukryte za drugą osłoną, do-
stępną dla specjalistów. 
w modelu TR8500i zastosowano funkcję AquaStop, która 
zapobiega wyciekom w urządzeniu i oferuje dożywotnią 
gwarancję na uszkodzenia spowodowane przez wodę.
TR8500i wyposażony jest w intuicyjny, kolorowy wy-
świetlacz dotykowy z pięcioma klawiszami. Za po-
mocą wyświetlacza można wybrać funkcję – ochro-
na przed poparzeniem, która ogranicza maksymalną 
temperaturę i zapewnia większe bezpieczeństwo.  
Ta seria urządzeń ma fabrycznie wbudowany moduł 
do sterowania zdalnego i można go łatwo obsługiwać 
za pomocą sieci wLAN za pośrednictwem aplikacji 
Bosch HomeCom Easy. 
Pozostałe modele z nowej serii Tronic (TR7001,TR5001 
oraz TR4001) mogą również zostać doposażone w mo-
duł do komunikacji zdalnej G10-1w, który dostępny jest 
jako akcesorium.

BosCH termoteCHNiKA

peRfeXim – sepaRatoR magnetyczny 1″

Separator magnetyczny służy do dwustopniowego tj. magnetycznego 
oraz mechanicznego wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń  
w instalacjach centralnego ogrzewania. Zastosowanie wkładu magnetycz-
nego zapewnia skuteczne wyłapywanie cząstek metali ferromagnetycz-
nych niesionych wraz z czynnikiem grzewczym, co skutecznie przedłuża 
żywotność elementów instalacji, jak pompy, kotły, a także zapobiega osa-
dzaniu się zanieczyszczeń w newralgicznych punktach instalacji i chroni 
je np. przed zablokowaniem przepływu. Transparentna komora filtracyj-
na umożliwia bezproblemowy nadzór nad ilością zanieczyszczeń.
Separator magnetyczny wykorzystuje:
- pole magnetyczne, które wyłapuje elementy ferromagnetyczne zawie-
szone w wodzie,
- separację powietrza z wody poprzez rozbijanie strumienia wody i wy-
tracanie z niego powietrza.
Zatrzymane zanieczyszczenia odkładają się w komorze separatora, a spe-
cjalna kompaktowa konstrukcja zapewnia montaż w trudno dostępnych 
miejscach zarówno w pionie, poziomie, jak i skośnie (360°) zgodnie z kie-
runkiem przypływu. 

PERFEXIM
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filtR Ro 6 z systemym oDwRóconej osmozy

Dla skutecznego sposobu na zapewnienie czystej i zdrowej wody do picia, warto rozważyć montaż systemu odwróconej osmozy VITECO 
– filtr RO 6. woda pochodząca z wodociągów jest regularnie badana i uzdatniana, jednak przed dotarciem do kranu może zostać zanie-
czyszczona różnymi substancjami, takimi jak piasek czy rdza. Dzięki filtrowi RO 6, woda jest oczyszczona z tych zanieczyszczeń, co po-
zwala na korzystanie z czystej i bezpiecznej wody do picia. Zasada działania odwróconej osmozy jest bardzo prosta. Polega na przepusz-
czeniu wody przez filtry systemu oraz membranę, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie wszelkich zanieczyszczeń. Jedną z opcji 
jest także wyposażenie systemu odwróconej osmozy w lampę UV, która pozwala całkowicie pozbyć się bakterii i wirusów. Decydując się 
na to rozwiązanie, użytkownik może mieć pewność, że usunie z wody płynącej w kranach 99,9% zanieczyszczeń, jakie się w niej znajdują.
Decydując się na system RO marki Viteco, użytkownik otrzymuje 6 stopni oczyszczania wody poprzez: filtr wstępny 10″ 20 mikr., 
filtr węglowy 10″, filtr wstępny 10″ 5 mikr., membrana osmotyczna, wkład węglowo-liniowy, liniowy wkład mineralizujący.

w zestawie Viteco znajduje się:
• podwójna wylewka wyposażona w głowice ceramiczne – pozwala ona na pobieranie  
oczyszczonej wody zarówno osmotycznej, jak i zmineralizowanej,
• zbiornik ciśnieniowy,
• fabryczny zestaw wkładów i membrany – do wyboru trzy rodzaje: 50, 75 lub 100 GPD,
• przyłącze montowane na syfonie pod zlewozmywakiem,
• przyłącze pozwalające podłączyć zasilanie filtra wodą z instalacji,
• zawór kulowy,
• akcesoria do prawidłowego montażu systemu.

ViteCo/iNstAl-KoNsorCjum

nagRzewnice HaVaco ecH – ni ptX/psX

w ofercie Ventii znajduje się duży wybór nagrzewnic kanałowych. Uwagę zwracają np. nagrzewnice HAVACO ECH – NI PTX/PSX z wbudowa-
ną automatyką sterowania w standardzie. Układ automatyki zabudowany jest w nagrzewnicy. Nastawa temperatury odbywa się za pomocą 
potencjometru umieszczonego na obudowie nagrzewnicy, dzięki temu oszczędzamy czas podczas montażu, ponieważ nie ma potrzeby ka-
blowania całego układu sterowania. Każda nagrzewnica ma dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem: I stopień przy 50°C – reset 
automatyczny, II stopień przy 100°C – wymagany reset ręczny. ECH NI PTX/PSX HAVACO wyposażona jest standardowo w czujnik przepływu 
powietrza (PTX) oraz presostat (PSX). Dodatkowo zabezpieczają one instalację wentylacji przed przegrzaniem. Pewne połączenie nagrzewni-
cy z instalacją zapewniają trwałe uszczelki EPDM zamontowane na króćcach. Elementy grzejne zostały wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 
co przekłada się bezpośrednio na wysoką jakość produktu. Nagrzewnice Havaco zabezpieczone są przed korozją najlepszą dostępną powłoką 
antykorozyjną – alucynkową. w układ elektroniki został wbudowany radiator dla jeszcze lepszego odprowadzenia ciepła z układu automatyki.

HAVACo/VeNtiA

http://www.instalreporter.pl
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DogRzewacze ukłaDu c.o. kelleR pc z automatyką Do pomp ciepła

Oferta urządzeń grzewczych marki KELLER poszerzyła się o nowe produkty – dogrzewacze ukła-
du c.o. KELLER PC, które są przeznaczone wyłącznie do współpracy z pompami ciepła jako szczy-
towe źródło ciepła lub jako czasowo główne źródło ciepła np. w przypadku awarii pompy ciepła.

najważniejsze cechy:
• stosowany jako wspomagające urządzenie dla pomp ciepła,
• wyposażony w automatykę sterującą pracą grzałek oraz pompy c.o.,
• grzałka elektryczna 230/400V w ociepleniu EPP,
• uniwersalny korpus umożliwia wymianę grzałek na inną moc,
• niezbędna dodatkowa pompa obiegowa (nie jest na wyposażeniu),
• urządzenie wyłącznie do c.o., nieprzystosowane do podgrzewania c.w.u.,
• możliwość podłączenia pompy c.o. oraz zewnętrznego termostatu przylgowego bezpośrednio do 
automatyki dogrzewacza (w przypadku awarii pompy ciepła),
• przeznaczony do montażu w pozycji pionowej – grzałka montowana od spodu,
• możliwa instalacja w układach otwartych i zamkniętych,
• klasa efektywności energetycznej D,
• dostępne moce: 3, 6 lub 8 kW.

Keller/GruPA sBs
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