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W branży siła!
Chociaż cały czas funkcjonujemy w realiach epidemii, to wiele aspektów naszego
życia wróciło do normy. Owszem – mamy obawy, a rynek nie jest do końca stabilny.
Nasza branża wyszła jednak obronną ręką z epidemiologicznego impasu, co bardzo
nas cieszy i napawa nadzieją na dalszy rozwój.
Pomimo okresu urlopowego nie zwolniliśmy tempa i mamy dla Was nowości.
Wśród ekspertów miło mi powitać Pawła Kuleszę – radcę prawnego z Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege. Ekspert doradza jak zabezpieczyć majątek firmy w tych
dziwnych czasach. Nasz Magazyn doczekał się także pierwszego eksperta stricte
branżowego – Rafała Mroza. To specjalista związany z branżą hydrauliczną od ponad
dziesięciu lat, autor bloga domoweinstalacjehydrauliczne.pl. Na rozgrzewkę opowie
Wam o doborze grzejników.
W wydaniu, które trzymacie w dłoniach lub wyświetlacie na monitorach, nie zabrakło Wieści z Grupy SBS. Pomimo podwyższonego alarmu naszym Partnerom nie brak
kreatywności i inicjatywy.
Zachęcam do lektury wywiadu z Michałem Kulickim – pomysłodawcą i założycielem polskiego AFRISO, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki od chwili
jej założenia w 1997 roku. Rozmawialiśmy o planach firmy zarówno w Polsce, jak
i na świecie. Dyskutujemy też o tajemnicy najlepszych filmów instruktażowych
w branży. Drugą rozmowę przeprowadziłam z Danielem Łagodą. To Country Manager i nowy reprezentant marki Fernox w Polsce. Porównaliśmy brytyjski rynek instalacyjny z polskim oraz rozmawialiśmy o rozwoju marki w naszym kraju.
Jak zwykle czeka na Was też nowa porcja wiedzy od Mariusza Prokopczuka, który
radzi jak stworzyć skuteczny zespół handlowców. Zaś porcję motywacji przygotował
Andrzej Maciejewski, który pisze o docenianiu siebie i innych w pracy.
Mam nadzieję, że to nowe wydanie przyniesie Wam ciekawe przemyślenia i branżowe inspiracje.
Zapraszam do lektury i do zobaczenia w listopadzie.
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WIEŚCI Z SBS

Grupa SBS znów awansuje
na Liście 500 „Rzeczpospolitej”

N

iezmiernie miło nam poinformować,
że Grupa SBS awansowała o 16 lokat
w górę (z 448. na 432. pozycję) w prestiżowej Liście 500 „Rzeczpospolitej”. To kolejny
awans, do którego nie doszłoby, gdyby nie
świetne wyczucie rynku u naszych Partnerów.
Grupa SBS jest też jedną z 9. ogólnopolskich
firm z Łodzi które znalazły się w rankingu i jedną
z 214 spółek, które awansowały w tegorocznym zestawieniu.
SBS pojawił się po raz pierwszy na Liście 500
w 2011 roku. Od 2016 znajduje się już w każdym
z zestawień i co roku na coraz wyższej pozycji.
To duża radość widzieć, że wspólne działania
przynoszą wymierne efekty finansowe i wizerunkowe właśnie w postaci wysokich pozycji

w rankingach. Pomimo zmiennych kolei losu
stale się pniemy. W tym roku SBS znajduje się
wśród 214 spółek, które awansowały.
Tegoroczna lista jest nietypowa. Jak pisze
we wstępie do XXII edycji „Listy 500” redaktor
„Rzeczpospolitej” Marcin Piasecki – to ostatnia
kształtująca się tak przewidywalnie edycja
odzwierciedlająca stan polskiej gospodarki
w 2019 roku. Kolejne wydanie zobrazuje nam
jak na nasze firmy wpłynęła i nadal wpływa
pandemia. Pisze też że:
„W trudnych czasach istotna jest kwestia
elastyczności i odporności przedsiębiorców.
Pod tym względem nie ma powodów do obaw,
potrafili sobie poradzić nawet na najtrudniejszych
zakrętach. (…) Nasza gospodarka to w większo-

HAP

Minitargi
W okresie wakacyjnym wspólnie z dostawcami HAP Armatura Grupa SBS
zorganizował coponiedziałkowy cykl spotkań w formie dni otwartych.
Oprócz dodatkowej wiedzy merytorycznej na temat nowości i produktów, była to świetna okazja do luźnych rozmów z klientami i jeszcze
lepszego poznania ich potrzeb. Cały cykl dni otwartych rozpoczął się
6 lipca w Lublinie i zakończył 24 sierpnia w Chełmie. Było to łącznie
9 dni. Organizatorzy dziękują za obecność klientom oraz producentom!
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ści przedsiębiorstwa ciągle walczące o rynek,
o klientów, firmy w fazie ekspansji. Przetrwały
niejedną zmianę koniunktury, poradziły sobie
w trudnych warunkach regulacyjnych, w jakich
im przyszło działać przez całe dziesięciolecia”.
Niewątpliwie ten wstęp jest właśnie o naszej
Grupie, dlatego też liczymy że w kolejnej edycji
również nas nie zabraknie.
„Lista 500” wydawana przez redakcję
dziennika „Rzeczpospolita” wzorowana jest
na liście „Fortune”. W rankingu widnieje 500
największych polskich przedsiębiorstw klasyfikowanych według przychodów. Lista jest
tworzona i publikowana co roku. Po raz pierwszy
lista została opublikowana w roku 1999.

Uznanie dla „Magazynu”
Nasz magazyn został uznany za jedno z 7 najlepszych „Źródeł
Wiedzy O Instalacjach Hydraulicznych”! Dbamy o to aby nasz tytuł
trafiał jak najszerzej i ten ranking pokazuje że się nam to udało.
Dziękujemy za zaufanie!
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EKOWODROL

Sztuka łagodzi obyczaje

Nowa energia za sterami

Dzieła sztuki w miejscu pracy to coraz bardziej popularny trend w Polsce.
Obrazy, grafiki czy artystyczne zdjęcia podnoszą prestiż firmy i mają
pozytywny wpływ zarówno na klientów jak i pracowników. Nie od dziś
wiadomo, że sztuka łagodzi obyczaje. Od połowy 2009 roku sala konferencyjna w EkoWodrolu zamieniła się w galerię sztuki. Na ścianach
zostało powieszonych 10 sztuk akwareli architekta Andrzeja Tyszeckiego.
Wśród nich są dwie akwarele, na których przedstawiono zrealizowane
przez firmę inwestycje: stację wodociągową w Miastku i oczyszczalnię
ścieków w Żydowie. W czerwcu tego roku galeria się powiększyła
o następne akwarele. Na pierwszym piętrze w „Mini galerii” oprócz
oryginałów akwareli z tegorocznego kalendarza można zobaczyć także
prace Andrzeja Waleckiego, artysty grafika z Łodzi. Wszystkie te dzieła
sztuki wnoszą przyjazną atmosferę, tworząc jednocześnie nowoczesny
wizerunek EkoWodrolu.

Dofinansowanie
na nowoczesne technologie
7 lipca br. w siedzibie spółki EkoWodrol, z wicemarszałkiem województwa
Tomaszem Sobierajem została podpisana umowa o dofinansowanie
z eurofunduszu na nowoczesne technologie. EkoWodrol zaplanował
wdrożenie nowatorskiej technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D‑BIM przy budowie urządzeń inżynierii środowiska. Koszt
inwestycji oszacowano na 1,2 mln zł.
EkoWodrol jest jedną z trzech koszalińskich firm, które sięgnęły
po eurofundusze na inwestycje w nowoczesne technologie.

19 czerwca br. walne zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. podjęło decyzję
o powołaniu nowego zarządu spółki. Tworzą go: Kamil Dzikiewicz
– prezes, Rafał Wojciechowski – wiceprezes, oraz Konrad Chudzik
i Karol Królak – członkowie. Nowy zarząd objął swoje obowiązki
z dniem 1 lipca br.
Wszyscy czterej tworzący go menedżerowie są absolwentami
Politechniki Koszalińskiej. Wszyscy są związani z EkoWodrolem
od początku swojej pracy, przechodząc w nim kolejne szczeble
kariery zawodowej. Dzięki temu doskonale znają firmę i dotychczasowy jej system wartości, za który obecnie przejmują pełną
odpowiedzialność. W ostatnim czasie każdy z nich kierował ważnym
działem przedsiębiorstwa. Trzej (oprócz prezesa Kamila Dzikiewicza) będą łączyć obowiązki członków zarządu z obowiązkami
dyrektorów działów.
– Sukcesja to trudny proces. Dlatego przeprowadziliśmy ją w sposób
planowy, bez presji czasu i innych czynników. Jestem przekonany, że
zmiana pokoleniowa oznacza nową energię w zarządzie, która za‑
owocuje dalszym rozwojem firmy i pożądaną dalszą dywersyfikacją
źródeł przychodów. Zarządzanie operacyjne spółką przejęło młode
pokolenie. Nie oznacza to jednak, że członkowie dotychczasowego
zarządu, a jednocześnie główni udziałowcy EkoWodrolu, znajdą
się poza firmą. Ich nową rolą będą funkcje kontrolne realizowane
poprzez pracę w radzie nadzorczej spółki. Ze względu na specyfikę
branży pozostaną oni również liderami niektórych projektów będących
w toku, czego wymagają zawarte wcześniej umowy. – powiedział
Lech Wojciechowski Prezes poprzedniego składu zarządu spółki.

Kolejny wygrany przetarg
W dniu 20.07.2020 konsorcjum firm w składzie:
	WUPRINŻ S.A.
	EkoWodrol Sp. z o.o.
	Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.
podpisało z Zamawiającym – Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole
umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”.

•
•
•

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
prac projektowych oraz robót budowlanych
w trybie zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”,
tzw. żółty FIDIC.
Zakres robót przewiduje modernizację i przebudowę czynnego obiektu oczyszczalni ścieków
dla aglomeracji Koło: budowę nowego, dwuciągowego zespołu reaktorów biologicznych,
osadników wtórnych oraz koniecznych zbior-

ników towarzyszących (zagęszczacza osadów
wstępnych i zbiornika magazynowego osadów
nadmiernych) wraz z stacją odwadniania i chemicznej stabilizacji osadów.
Docelowa projektowana przepustowość
oczyszczalni ścieków wynosić będzie
Qdśr = 9 300 m³/d oraz 80 000 RLM.
Wartość inwestycji: 41 888 888,88 zł netto.
Termin realizacji inwestycji: 20.12.2022.
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INTERAM

Kameralne spotkanie Integris+
W ramach Programu INTEGRIS+, firma Interam PHU – Oddział
Kłodzko wręczyła wybranym lojalnym instalatorom, atrakcyjne,
markowe nagrody. Niestety obecne ograniczenia związane
z pandemią nie pozwoliły na wspólne spotkanie i zabawę
w gronie zaprzyjaźnionych instalatorów. W siedzibie firmy wyróżnieni odbierali zasłużone, wypracowane nagrody – między
innymi młoty, pilarki, wkrętarki firmy Bosch. Nadal zapraszamy
instalatorów, do do udziału w programie.

APIS

Firma się rozwija
Zmiany w Salonach Wyposażenia Łazienek i Wnętrz APiS idą pełną parą. Potwierdzeniem
tego może być otwarcie nowego salonu sprzedaży w Łosicach ul. Narutowicza 68. Ponad
400 m² powierzchni, najnowsze kolekcje czołowych polskich i zagranicznych producentów
czy biuro projektowe, to tylko nieliczne atuty jakimi może pochwalić się obiekt.
Firma nie zapomniała także o swoich korzeniach, dlatego prócz asortymentu z zakresu wyposażenia łazienek oraz wnętrz oferuje również pełne zaopatrzenie w artykuły
hydrauliczne oraz sprzedaż hurtową. Na szczególną uwagę zasługuje też fakt, że jest
to jedyny tego typu obiekt w regionie. Otwarcie punktu 11 maja 2020r. wzbudziło spore
zainteresowanie wśród lokalnej społeczności i sprawiło, że APiS na stałe zagościł na mapie
powiatu łosickiego.

CENTRALBUD

AQUA

Piłka w grze
Być może nie wszyscy wiedzą, ale nasza Hurtownia Partnerska
Centralbud od trzech sezonów jest sponsorem siatkarek klubu sportowego KS Pałac Bydgoszcz, który niedawno osiągnął
kolejny sukces: 1 miejsce w PreZero Grand Prix PLS ligi kobiet.
Serdeczne gratulacje!

Nowe Biuro Handlowe w Poznaniu
1 czerwca zostało uruchomione Biuro Handlowe Hurtowni Aqua w Poznaniu. Zapraszamy Państwa serdecznie na konsultacje oraz rozmowy
handlowe z Doradcami w hurtowni przy ul. Sarmackiej 7.

[6]
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HYDRAULIK

Reprezentacja Hurtowni na 6. miejscu!

Spotkania
integracyjno‑szkoleniowe
Obecna sytuacja w kraju i na świecie nie sprzyja wielkim
imprezom z tańcami do białego rana, do jakich większość z nas
przywykła. Hurtownia Hydraulik znalazła jednak świetny sposób
na to, aby spotkać się ze swoimi klientami i miło spędzić czas.
W tym celu zorganizowała dla klientów z różnych regionów
spływy kajakowe i spotkanie na strzelnicy. Redakcja z zazdrością
stwierdza, że żałuje iż tam nas nie było.

8 lipca reprezentacja Hurtowni Hydraulik brała udział w TRIATHLOVE
w Cekcynie. Sztafeta z Hydraulika zajęła 6 miejsce.
Serdeczne gratulacje od całej Redakcji Magazynu Grupy SBS!

AES

Wyróżnienia i pomoc

Zobacz
filmy AES:
W firmie AES jak zwykle wiele się dzieje. W maju
firma po raz kolejny znalazła się na prestiżowych listach i zdobyła tytuły: Brylanty Polskiej
Gospodarki 2019 oraz Gepardy Biznesu 2019
województwa podkarpackiego. Ponadto,
w czerwcu na terenie powiatu jasielskiego
doszło do tragicznej w skutkach ulewy i aby wspomóc lokalną
społeczność, AES uruchomił specjalny program rabatowy dla
osób dotkniętych powodzią. Ekipa firmy wzięła też udział w akcji #gaszynchallenge i „pompowała” dla chorego Stefcia. Akcja
ta była motorem do utworzenia kanału na www.youtube.pl, jak
obiecuje ekipa AES, na jednym filmie się nie skończy.
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Działamy długofalowo
DZIĘKI WCZEŚNIEJSZYM INWESTYCJOM W MATERIAŁY WIDEO FIRMA AFRISO BYŁA DOBRZE PRZYGOTOWANA NA
ZDALNĄ FORMĘ SPOTKAŃ Z INSTALATORAMI. POLSKI GŁOS JEST BARDZO WAŻNY W TEJ GLOBALNEJ GRUPIE.
Z MICHAŁEM KULICKIM, PREZESEM ZARZĄDU AFRISO, ROZMAWIAMY O PLANACH FIRMY – ZARÓWNO W POLSCE
JAK I NA ŚWIECIE – ORAZ PASJI PODRÓŻOWANIA.
świat, w którym żyjemy. Jeszcze w lutym
mieliśmy bardzo bogate plany dotyczące
inwestycji w moce produkcyjne i rozwiązania logistyczne. Podejmowaliśmy decyzje dotyczące rozwoju oferowanego
asortymentu i agresywnego wchodzeniu
na nowe rynki. Uczestniczyliśmy po raz
pierwszy w Targach Aqutherm w Moskwie, gdzie nawiązaliśmy wiele obiecujących kontaktów. Gwałtowna zmiana otoczenia zmusiła nas do zweryfikowania
planów. Inwestycje kontynuujemy, choć
podchodzimy do nich ze znacznie większą ostrożnością. Naszym głównym priorytetem są prace nad ofertą produktową
po to, by skutecznie dopasowywać się
do szybko ewoluujących preferencji rynkowych. Jednocześnie staramy się kontynuować ekspansję na rynki dawnego Związku
Radzieckiego, choć brak swobody podróżowania stanowi tutaj istotną przeszkodę.
Na jakich zasadach kooperujecie jako
polski reprezentant marki ze spółką–
matką?

Michał Kulicki, Prezes Zarządu AFRISO

W ubiegłym roku marka AFRISO obcho‑
dziła 150‑lecie powstania. Gdyby miał Pan
ocenić ile w AFRISO jest nowoczesności,
a ile tradycji, to jakie byłyby to proporcje?
Michał Kulicki: Przede wszystkim warto
podkreślić, że AFRISO to niemiecka firma
rodzinna. A w firmach rodzinnych myśli się
w perspektywie dziesięcioleci, a nie kwartałów jak to zdarza się w sporej części firm
o rozproszonej strukturze własności. Wieloletnia tradycja przedsiębiorstwa naturalnie
skłania do konserwatyzmu. Z drugiej strony
koncentracja własności i związana z nią
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stabilność zarządu stwarzają świetne warunki do podejmowania odważnych decyzji nastawionych na uzyskiwanie ciekawych
rezultatów nie tylko w najbliższej przyszłości, ale też za kilka lat. W moich oczach,
w AFRISO nowoczesność mocno dominuje
nad tradycją – jeśli miałbym posłużyć się
liczbami, to mamy stosunek 3 do 1.
Jakie plany na przyszłość ma marka
w kontekście globalnym?
To bardzo przewrotne pytanie w czasach pandemii drastycznie zmieniającej

Grupa AFRISO zbudowana jest w taki
sposób, że w Gueglingen niedaleko Stuttgartu mieści się niewielka spółka sprawująca nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi
i usługowymi zlokalizowanymi w kilkunastu krajach, w tym oczywiście kilku punktach w Niemczech. Dla niemieckich zakładów produkcyjnych jesteśmy bardziej
siostrą, niż córką. Daje to nam dużą swobodę działania na rynku polskim oraz potencjał wpływania na kierunki rozwoju
Grupy firm jako całości. Z obu tych możliwości skrzętnie korzystamy.
W jaki sposób polska spółka AFRISO
wykorzystuje swoją swobodę działania
i wpływania na kierunki rozwoju grupy?
W początkach działania polskiego
AFRISO podpatrywaliśmy, jak funkcjonują firmy siostrzane w krajach Europy

WYWIADY

Zachodniej. Wykorzystując sprawdzone
tam wzorce wypracowaliśmy nasze własne standardy budowania relacji z klientami i ich obsługi, dobrze dopasowane
do krajowych realiów. Można powiedzieć,
że polski rynek jest szczególnie wymagający, a my na jego oczekiwania nauczyliśmy się skutecznie odpowiadać. Centrala
AFRISO nas w tym w żadnym stopniu nie
ograniczała.
Z drugiej strony, dzięki osiągniętym
bliskim relacjom z klientami dobrze rozumiemy ich potrzeby. Instalatorzy chętnie
dzielą się z nami swoimi sugestiami i pomysłami na temat oferowanych przez nas produktów oraz rozwoju asortymentu. Nasza
silna i niezależna pozycja w Grupie pozwala
nam na wdrażanie w zakładach AFRISO produktów specjalnie dopasowanych do potrzeb polskiego rynku. Następnie, część
z tych produktów zdobywa uznanie także
na innych rynkach, budując biznes dla naszych firm siostrzanych.
Zapewne przyzna Pan, że 2020 rok za‑
skoczył nas wszystkich. Wiele się mówiło
o nadchodzącym kryzysie, ale chyba nikt
nie przewidywał że będzie on miał taki
przebieg. Jak dajecie sobie radę? Czy
tak silna marka jak Wasza odczuła jakieś
negatywne skutki obecnej sytuacji?
Po świecie krążyły obawy dotyczące
roku 2000, potem 2012, a przed katastrofą
roku 2020 prawie nikt nie ostrzegał. Mówiło się o naturalnym, z punktu widzenia
cyklu koniunkturalnego, spowolnieniu gospodarczym. Jednak kilkunastoprocentowe
kwartalne tąpnięcie najpotężniejszych
światowych gospodarek było czymś poza
obszarem racjonalnych wyobrażeń. Nie byliśmy na to przygotowani. Natomiast byliśmy znakomicie przygotowani – mentalnie, organizacyjnie, finansowo, sprzętowo
i informatycznie – na daleko idące zmiany
w sposobie obsługiwania naszych klientów.
Także nasi klienci – bezpośredni, czyli organizacje dystrybucji hurtowej oraz pośredni,
czyli firmy instalacyjne i serwisowe – doskonale odnaleźli się w warunkach obostrzeń
i kwarantanny. Dzięki temu nasz biznes nadal rośnie z grubsza zgodnie z przyjętymi

wcześniej założeniami. Z drugiej strony obserwujemy zjawiska negatywne. W naszej
ofercie coraz większy udział mają produkty
złożone technicznie. Przekazanie wiedzy
o ich zastosowaniach, funkcjach, zasadach
montażu i optymalnej eksploatacji wymaga
osobistego kontaktu. A jest o niego w tym
roku znacznie trudniej.
Kiedy mówię „AFRISO”, to myślę o Wa‑
szych filmach instruktażowych. Kiedy
zaczęliście swoją przygodę z YouTube?
Swego czasu AFRISO znane było
z niesztampowych, wciągających szkoleń
i prezentacji na żywo. W naturalny sposób przełożyło się to na pomysł podobnej obecności w środowisku wirtualnym.
Było to w 2014 roku. Trafiliśmy we właściwy
moment z odpowiednią formą i tematyką.
A następnie zainwestowaliśmy dużo czasu,
wysiłku i pieniędzy w kontynuowanie i doskonalenie pierwotnego pomysłu. Warto
przy tym dodać, że ważnym źródłem inspiracji była moja Mama, która właśnie w tym
czasie z filmów na YouTube samodzielnie
nauczyła się wymieniać żyłkę w ogrodowej podkaszarce. A miała wtedy sporo ponad 70 lat.
Co jest Państwa zdaniem najważniejsze
w przekazie do Instalatora?
Trudno mówić o jakiejś specyfice Instalatora jako widza i słuchacza. Dobre przygotowanie przekazu musi zaczynać się
od zrozumienia jak myśli i czego oczekuje
odbiorca. A następnie trzeba starannie
dobrać scenariusz, obrazy i słowa, by trafić w zdiagnozowane potrzeby. Niezmiernie istotna jest także osobowość prezentującego – sukces filmów instruktażowych
AFRISO wynika między innymi z tego, że
w ich realizację zaangażowały się właściwe,
niezwykle utalentowane osoby.
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dodamy nowe produkty i pokażemy o nich
filmy. Nasi handlowcy przeprowadzą setki
spotkań i dziesiątki szkoleń, część z nich
w formie zdalnej. Zatrudnimy kilka nowych
osób na różnych stanowiskach. Rozpoczniemy rozbudowę naszej siedziby w Szałszy koło Gliwic. Będziemy dbali o zdrowie
swoje i innych stosując się do zasad dystansowania społecznego. Nie będziemy wpadali w panikę. I będziemy płacić podatki.
Uwielbia Pan podróżować. Czy ma Pan
jakieś swoje ulubione miejsca które
odwiedził, do których lubi Pan czasem
wracać?
To bodajże Andrzej Stasiuk napisał, że
podróż można postrzegać jako kontemplację w ruchu. Stąd już bardzo blisko
do stwierdzenia, że ważniejsza jest droga
niż cel. Przemieszczanie się, obserwowanie
i zauważanie krajobrazów i ludzi, podglądanie ich zachowań i podsłuchiwanie rozmów, nawiązywanie nieoczywistych kontaktów – wszystko to pozwala na ożywcze
odświeżenie spojrzenia na siebie i świat.
A po dwóch tygodniach kwarantanny,
co przydarzyło mi się w marcu, nawet kilkunastokilometrowa podróż z Zabrza do Szałszy potrafi sprawić mnóstwo frajdy.
Jaki jest cel Pańskiej kolejnej wyprawy?
Ograniczenie przemieszczania się zafundowane nam przez koronawirusa wywróciło
mi wszelkie plany podróżnicze do góry nogami. Trudno teraz mówić o konkretach.
Natomiast zamiar, który wcześniej czy później zrealizuję, to odwiedzenie Smorgoniów
na Białorusi. Z tamtych okolic wywodzi się
rodzina Kulickich, a ja jeszcze tam nie byłem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dominika Ciurzyńska.

Jakie plany ma polska spółka AFRISO
na kolejne miesiące?
Będziemy robić swoje niezależnie od
niespodzianek, które zapewne sprawi
nam los. Do sprzedawanego asortymentu
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Polski rynek dojrzewa
JAK WYGLĄDA PORÓWNANIE BRYTYJSKIEGO RYNKU INSTALACYJNEGO Z POLSKIM? O TYM ORAZ O ROZWOJU MARKI
MÓWI NAM DANIEL ŁAGODA – COUNTRY MANAGER – POLAND, NOWY REPREZENTANT MARKI FERNOX W POLSCE.
wykonać projekt. Następnie jest on zatwierdzany, instalator realizuje
zlecenie, po czym przed uruchomieniem kotła dokonywany jest odbiór instalacji przez uprawnioną do tego osobę i kominiarza. W zasadzie każdy z tych etapów realizuje inna osoba i odpowiedzialność jest
rozłożona. W Wielkiej Brytanii wszystkie te elementy realizuje jedna
osoba, która bierze pełną odpowiedzialność za instalacje i urządzenia
grzewcze. W przypadku Polski to rozdrobnienie sprawia, że między innymi instalacja może być uruchomiona bez odpowiedniego przygotowania wody kotłowej, co jak wiemy, nie sprzyja żywotności i niezawodności instalacji. Niejednokrotnie na końcu tego procesu właściciel
dostaje od instalatora uruchamiającego kocioł do podpisu dokument,
w którym potwierdza on, że instalacja jest przygotowana poprawnie
do uruchomienia. Moim zdaniem jest to zrzucenie odpowiedzialności
na klienta końcowego, który zazwyczaj nie ma wiedzy na temat działania instalacji i jej przygotowania.
Jest Pan od stycznia tego roku w Polsce, ma więc Pan już pewne
porównanie do tego, czym się różnią Instalatorzy na Wyspach
i w Polsce…

Daniel Łagoda, Country Manager – Poland, Fernox

Od niedawna marka Fernox cieszy się nowym reprezentantem
w naszym kraju w Pana osobie. Jeszcze w ubiegłym roku pra‑
cował Pan w Wielkiej Brytanii, prowadząc własną firmę obsługi
ekskluzywnych nieruchomości oraz również jako instalator.
Daniel Łagoda: Tak to prawda. Mam 20 letnie doświadczenie
w branży instalacyjnej. W Wielkiej Brytanii szkoliłem się i zdobywałam wiedzę na temat tego zawodu. Jestem certyfikowanym Gas Safe
Engineer i do dzisiaj pozostaję zrzeszony i zarejestrowany tam jako instalator z uprawnieniami w zakresie projektowania, instalowania i odbioru instalacji /urządzeń gazowych. W lutym tego roku rozpocząłem
przygodę z Fernoxem. Do moich obowiązków należy między innymi
kontakt z klientem, realizacja zamówień, promocja produktów oraz
szkolenia instalatorów.
Jakie na pierwszy rzut oka widzi Pan różnice między życiem
branżowym w Polsce i na Wyspach?
W Polsce najbardziej intrygują mnie przestarzałe przepisy dotyczące
wentylacji i instalacji gazowych. W naszym kraju, aby zrobić instalację gazową pomiędzy licznikiem a kotłem gazowym trzeba najpierw
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Pół żartem pół serio można powiedzieć, że łatwiej jest się umówić
z polskim instalatorem w Londynie, niż z polskim instalatorem w Polsce. Instalatorzy w Polsce mają bardzo dużo pracy, a klienci muszą
długo czekać na dobrego fachowca. W Londynie było z tym nieco łatwiej. W Polsce instalatorzy są często zajęci tak poważnym pracami,
jak modernizacje kotłowni, wymiany urządzeń grzewczych, praca przy
nowych inwestycjach, że odmawiają drobniejszych prac, jak serwisowanie, zwykła naprawa baterii czy wymiana ceramiki łazienkowej. Niejednokrotnie za te drobniejsze prace klient końcowy musi płacić taką
samą stawkę godzinową jak przy montażu kotła. Wszystko to zapewne
wynika z dysproporcji pomiędzy popytem na tego typu usługi a liczbą
instalatorów na polskim rynku.
Porozmawiajmy teraz o marce Fernox. Jak na przestrzeni lat się
ona rozwijała? Jaki był pierwszy produkt?
Fernox został założony w 1964 roku w Wielkiej Brytanii przez Pana
Petera Muetzel’a – niemieckiego chemika, który zauważył lukę w dostępie do odpowiednich środków uzdatniania wody w instalacjach
centralnego ogrzewania. Pierwszym produktem wprowadzonym
przez firmę był inhibitor korozji w formie proszku o nazwie GB‑2,
wyprodukowany specjalnie na potrzeby British Gas. Był to pierwszy na świecie inhibitor korozji do CO. Od tego czasu nasze produktu były wielokrotnie ulepszane i dostosowywane do wymagań
rynku. Do inhibitorów dołączyły środki czyszczące— Fernox Cleaner F3, Fernox Power Cleaner F5, DS40, środki naprawcze takie
jak Fernox Leak Sealar F4 czy Boiler Noise Silencer F2.
Kilka lat temu Fernox zdecydował się również na opracowanie własnego
filtra przepływowego z silnym magnesem neodymowym, który wyłapuje
zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne w wodzie kotłowej
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(Fernox TF1 Total). Obecnie oferujemy naszym klientom sześć filtrów magnetycznych o różnej wielkości, które idealnie współpracują z naszymi
środkami chemicznymi.

Jak kształtuje się sprzedaż Państwa produktów w Polsce, a jak
w pozostałej części Europy? Czy w jakiś sposób polski rynek się
wyróżnia jeśli chodzi o potrzeby konsumentów?

Jak długo działacie w Polsce?

Rynki wschodnioeuropejskie są stosunkowo młode w porównaniu
na przykład z rynkiem brytyjskim. W Wielkiej Brytanii chemia instalacyjna jest dostępna już od kilku dekad i nie trzeba długo przekonywać
instalatorów o potrzebie jej stosowania. Również sami inwestorzy wiedzą dobrze, że bez zastosowania odpowiednich środków, szczególnie
w systemach łączących nowoczesne źródła ciepła ze starą instalacją,
może szybko dojść do awarii, a co za tym idzie przysporzyć niepotrzebnych kosztów. Pamiętajmy, że niezabezpieczona instalacja może
spowodować awarię kotła. Wieloletnia edukacja i współpraca z instalatorami w Wielkiej Brytanii powoduje, że nasze produkty sprzedają się
tam bardzo dobrze i możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w Zjednoczonym Królestwie zdecydowanym liderem rynku.

Pierwsze kroki Fernox stawiał w Polsce już od 1995. Zaczynaliśmy
od jednego dystrybutora, który oprócz naszych produktów oferował
również inne rozwiązania dla sektora uzdatniania wody i sektora budowlanego. Jak wiemy, lata 90. XX wieku były okresem dynamicznego
rozwoju wielu firm, a polski rynek „wchłaniał” prawie wszystkie nowe
produkty importowane z Zachodu. Mimo iż sprzedaż produktów Fernoxa szła całkiem dobrze, to nasz dystrybutor wpadł na pomysł produkcji własnych środków chemicznych o gorszej jakości. To spowodowało, że nasza współpraca szybko się zakończyła. Postanowiliśmy nieco
zmienić naszą strategię i zatrudnić własnego przedstawiciela na Polskę oraz nie opierać modelu sprzedaży tylko na jednym dystrybutorze. Obecnie sieć dystrybucji Fernoxa w Polsce to ponad 400 różnych
punktów. Oczywiście należy wspomnieć że nasze produkty od kilku
lat są już dostępne w Hurtowniach Partnerskich Grupy SBS, z czego
jesteśmy bardzo dumni.
Trzeba wspomnieć że jednym z ważniejszych Pańskich zadań
jest komunikowanie się z rynkiem. Co jest ważne w pracy i w roz‑
mowie z instalatorami?
Najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji. Zależy mi na tym,
aby instalator otrzymywał ode mnie rzetelną porcję wiedzy – jest to dla
mnie ważniejsze, niż sprzedaż produktu. Często się okazuje, że zastosowanie chemii nic nie zmienia, bo problem tkwi gdzieś indziej. Staram
się podchodzić do postawionych przede mną zagadnień holistycznie
i w pierwszej kolejności pomóc rozwiązać problem. Na stronie internetowej Fernoxa jest umieszczony mój numer telefonu, dzięki czemu
każdy instalator może szybko nawiązać ze mną kontakt. Z pełnym
szacunkiem podchodzę od każdego z nich i staram się odpowiadać
na wszystkie pytania. Jest to dla mnie priorytetem bo to oni są ambasadorami naszej marki.

A w Polsce?
W Polsce sytuacja wygląda troszkę inaczej. Pomimo że Fernox jest
obecny w kraju już dość długo, myślę, że ciągle jesteśmy na początku
drogi. Wynika to między innymi z tego, że dopiero od kilku lat w Polsce odchodzi się od tradycyjnych źródeł ciepła o dużych przepływach (np: kotły
węglowe czy kotły gazowe palnikowe) na rzecz nowoczesnych urządzeń
grzewczych typu kondensacyjne kotły gazowe czy pompy ciepła. Zdecydowanie pomaga nam również obecność w kraju wielu czołowych producentów kotłów, którzy od lat borykają się z problemem ochrony swoich
urządzeń przed szkodliwym działaniem wody w instalacjach. Coraz częściej producenci podczas szkoleń swoich serwisantów kładą nacisk na stosowanie różnych środków chemicznych (w tym Fernoxa) do czyszczenia
i ochrony instalacji. Oczywiście my również nie spoczywamy na laurach
i staramy się aktywnie informować i edukować naszych potencjalnych
klientów poprzez szkolenia, uczestnictwo w eventach dla instalatorów,
reklamę w prasie branżowej czy reklamie w internecie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dominika Ciurzyńska
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Ultraflat – najniższy wpust
łazienkowy KESSEL
Wpust łazienkowy Ultraflat wyróżnia się płaską
i kompaktową konstrukcją. Jego minimalna wysokość zabudowy łącznie z pokrywą wynosi 63 mm,
a mierząc do górnej krawędzi kołnierza jest to zaledwie 54 mm. Sprawdza się doskonale przy remontach istniejących obiektów. Rekomendowany jest
również deweloperom do obiektów nowo budowanych. Dostępne są różne warianty uszczelnienia
przeciwwilgociowego wpustu: kołnierz do uszczelniania płynnymi masami hydroizolacyjnymi, kołnierz z krawędzią klejoną i krawędź połączeniowa. Dzięki dużemu wyborowi estetycznych kratek
z serii Design, można uzyskać bardziej efektowny
wygląd łazienki. Niewątpliwą zaletą produktu jest
jego wysoka przepustowość (0,8 – 1,3 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm). Opcjonalnie zastosowany syfon
z zamknięciem wodnym – Megastop, zabezpiecza
przed naporem wody (do 0,1 bara), a nowe elementy wspomagające montaż, ułatwią pozycjonowanie korpusu. Na wyróżnienie zasługuje też zapewniona ochrona akustyczna na poziomie 12 dB.

Więcej na www.kessel.pl

Twoje Must Have

Co każdy instalator mieć powinien

Regulator temperatury Quantum
Dostępny w dwóch wariantach – przewodowym /bezprzewodowym –
wielofunkcyjny regulator temperatury z wbudowanym czujnikiem wilgotności oraz funkcją WARM FLOOR, zapewniającą użytkownikowi ciepłą
podłogę niezależnie od aktywnego harmonogramu grzania. Urządzenie
daje możliwość wyboru algorytmu sterującego: ITLC, histerezaa ± 0,5°C
lub ± 0,25°C, siłownik THB (dostępny w ofercie firmy SALUS Controls). Produkt idealnie się sprawdzi zarówno w prywatnych domach, hotelach, jak
i w obiektach przeznaczonych na wynajem (blokada PIN, opcja ustawienia limitów zadanej temperatury). Quantum współpracuje z systemem
SALUS Smart Home i bezprzewodowo się komunikuje z jego pozostałymi elementami.
Wymiary [mm]: 86 x 86 x 11/28. Zakres regulacji: 5 – 40°C. Dokładność
wskazania temperatury: 0,5°C lub 0,1°C.
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Termostat grzejnikowy Uni LDB ze złączem
zaciskowym, o podwyższonej odporności na
wandalizm i próby demontażu
Przeznaczony jest specjalnie do montażu na grzejnikach ulokowanych
na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, w szkołach, urzędach,
budynkach biurowych, itp.
Podstawowe cechy:
q zintegrowane zabezpieczenie antykradzieżowe,
q bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie – do 100 kg obciążenia,
q ustawianie temperatury przy użyciu specjalnego klucza nastawnego;
próba regulacji temperatury przez obracanie termostatu nie powoduje
zmiany ustawienia.
Indeks Oventrop: 1011440
Dostępny również w wersji M 30 x 1,5 – indeks Oventrop: 1011410

MUST HAVE
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SENTINEL – najlepsza
chemia do wody kotłowej
– u partnerów Grupy SBS
X400 to środek czyszczący, powodujący rozproszenie starszych produktów korozji można go stosować w układach c.o. starszych niż
6 miesięcy.
X800 to produkt służący do czyszczenia instalacji c.o. najlepiej ze sprzętem do ciśnieniowego płukania instalacji. Czyści mocno
zabrudzoną instalację nawet w godzinę lub
do uzyskania satysfakcjonującej wydajności.
Inhibitor X100 stabilizuje poziom pH wody
i blokuje osadzanie się kamienia kotłowego
oraz wytwarzanie gazów kotłowych.
Filtr Sentinel Eliminator Vortex® usuwa
wszelkie rodzaje zanieczyszczeń zwykle
związanych z instalacjami c.o., zapewniając
ochronę kotła i wspomagając utrzymanie
optymalnego działania i wydajności systemu
za pomocą wydajnej filtracji magnetycznej.

Siłownik termoelektryczny
KELLER Blue Line NC
Oferta systemu ogrzewania podłogowego KELLER Floor poszerzyła się
o kolejny produkt – siłownik termoelektryczny KELLER Blue Line NC. Służy on do otwierania i zamykania obwodów w systemach ogrzewania lub
chłodzenia powierzchniowego, a także ogrzewania grzejnikowego. Dzięki nowej konstrukcji jego użytkowanie, instalacja i konserwacja są znacznie prostsze. Zawór można otworzyć ręcznie w dowolnym momencie,
dzięki czemu następuje przepływ. Produkt wyróżnia:
q niewielki rozmiar (szerokość całkowita tylko 39 mm) co oznacza wygodną
instalację przy minimalnym rozstawie zaworów w belce rozdzielacza,
q sprawdzona jakość zgodnie z IEC 60730‑2‑14,
q wysokiej jakości, trwałe i niezawodne materiały „Made in EU“,
q wysoka klasa ochrony IP 54 zgodnie z EN 60529,
q energooszczędny dzięki niskiemu poborowi mocy,
q łatwa instalacja bez narzędzi.
Kod produktu KEL 719711

Webinaria i kanały na You Tube –
TWÓJ WIRTUALNY NIEZBĘDNIK
Grundfos
Marka Grundfos to jedna z tych która kompleksowo realizuje założenia edukacji swoich parterów biznesowych. Na ich stronie w zakładce
SZKOLENIA znajdziecie archiwalne webinaria,
możliwość zapisania się do platformy e‑learningowej: Grundfos
Ecademy. Platforma zapewnia bezpłatny dostęp do modułów
szkoleniowych dotyczących pomp, systemów pompowych,
wskazówek montażu oraz wiele innych.

AFRISO
Co dwa tygodnie, w niedzielę o 18.00 a kanale AFRISO na TouTube możecie zgłębić tajniki
funkcjonowania sprawnej instalacji grzewczej.
Najbliższe odcinki pojawią się 13 i 27 września!
Do zobaczenia!

Stiebel Eltron
Niewielu instalatorów wie, że także marka Stiebel Eltron ma swój kanał na YouTube. W playliście „Montaż produktów” znajdziecie m.in.
filmy o tym jak zamontować wieżę hydrauliczną HSBC 200, dokonać montażu pompy ciepła powietrze‑woda HPA‑O CS Plus, czy jak zamontować rekuperator LWE 40
w domu jednorodzinnym.

KESSEL
Wakacyjny kurs wiedzy o produktach KESSEL –
to propozycja na letnie upały albo burze. Zespół
KESSEL przygotował dla Was cykl 10 lekcji online,
a do każdej lekcji jest jedno pytanie. Wystarczy
udzielić prawidłowej odpowiedzi na dwie lekcje i można otrzymać
atrakcyjny wakacyjny gadżet.
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SALUS
Smart Home

Oto przyszłość!
SALUS Smart Home

ŚWIAT PĘDZI NAPRZÓD. WRAZ Z JEGO ROZWOJEM, NA RYNKU POJAWIAJĄ SIĘ INTELIGENTNE URZĄDZENIA PODNOSZĄCE KOMFORT CODZIENNEGO ŻYCIA. PODĄŻAJĄC TROPEM NOWOCZESNOŚCI SALUS CONTROLS OD LAT TWORZY
PRODUKTY NIE TYLKO ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE, ALE I DOSTOSOWANE DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW.

[14]
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ALUS Smart Home to nowoczesny system
sterowania domem – w tym również, a może
przede wszystkim, ogrzewaniem – który
umożliwia budowanie powiązań pomiędzy
pracą sprzętu domowego (reguły OneTouch)
oraz zdalną obsługę urządzeń, także za pomocą
Internetu.

DOPRACOWANY SYSTEM
W skład systemu SALUS Smart Home – oprócz
akcesoriów inteligentnego domu – wchodzą
produkty umożliwiające kontrolę temperatury
indywidualnie w każdym pomieszczeniu. Pozwalają one na regulację pracy kotła, pompy
CO, CWU lub innego urządzenia grzewczego,
chłodzącego.
Obok zasilanych napięciowo lub bateryjnie
regulatorów temperatury, system obejmuje:
q bramkę internetową UGE600,
q 	bezpłatną aplikację internetową (wersja
mobilna oraz przeglądarkowa),
q 	listwę KL08RF do sterowania ogrzewaniem
/chłodzeniem płaszczyznowym,
q 	bezprzewodowe głowice termostatyczne
TRV,
q 	Smart Plugi (inteligentne wtyczki „włącz/
wyłącz”, które pozwalają na sterowanie
urządzeniami elektrycznymi o mocy do
3600 W),
q 	przyciski – aktywatory reguł OneTouch,
q 	czujniki: otwarcia okna/drzwi, zalania, dymu.
JAK TO DZIAŁA?
Najważniejszym elementem systemu SALUS
Smart Home jest bramka internetowa, która
zapewnia komunikację urządzeń znajdujących
się w sieci. Z jedną bramką można sparować do
100 produktów, np. regulatorów, smart plugów,
czujników. Bramka może się komunikować z Internetem przez Wi-Fi, nie ma więc konieczności
podłączenia jej przewodem LAN. Darmowa
aplikacja (do pobrania z Google Play lub App
Store) umożliwia sterowanie z każdego miejsca
na świecie, w którym jest łączność internetowa.
Aplikacja pozwala na zarządzania kilkoma systemami, co się okazuje szczególnie przydatne
w domach wielorodzinnych i hotelach.
SALUS Smart Home to również niezbędne
w każdym domu czujniki bezpieczeństwa:
w razie zagrożenia system wysyła użytkownikowi wiadomość (SMS lub e-mail) z wcześniej
ustaloną treścią alarmową.

|

JEDEN KLIK Z ONETOUCH
Reguła OneTouch to zaprogramowany
przez użytkownika, aktywowany jed‑
nym kliknięciem, scenariusz zdarzeń/
zestaw działań/ciąg zależności pomię‑
dzy pracą wybranych urządzeń.

inny w weekendy i święta). Możesz wreszcie
zdalnie regulować parametry grzewcze (np.
nadpisując temperaturę do kolejnej zmiany
w harmonogramie lub modyfikując cały harmonogram).
Pod Twoją kontrolą będzie też oświetlenie.
Dzięki SALUS Smart Home możesz włączać
i wyłączać światło o konkretnych godzinach
albo zależnie od wschodu i zachodu słońca. Możesz też jednym ruchem uruchamiać
i wygaszać wszystkie lampy lub aktywować
regułę symulowania obecności domowników. Wreszcie będziesz mógł połączyć pracę
wybranych elementów oświetlenia z innymi
urządzeniami (przekaźnikami, regulatorami,
czujnikami), dzięki czemu, wykonując jedną
czynność (np. zasunięcie rolety) wywołasz
inną (np. zaświecenie światła).
System pozwala też na kontrolę nad roletami
i bramami. Wielką zaletą sterowania roletami jest
planowanie czasu ich zamykania i otwierania.
O poranku mogą się unosić najpierw np. na
50%, a po kilku minutach na 100%. Wieczorem
mogą się zamknąć w chwili zachodu słońca.

SALUS SMART HOME – CO ZYSKUJESZ?

NAD TYM ZAPANUJESZ!
Dzięki SALUS Smart Home możesz sterować
m.in. ogrzewaniem. Możesz ustawić temperaturę odpowiadającą funkcjom pomieszczeń
(np. inną dla łazienki, sypialni, salonu). Możesz
utworzyć stały harmonogram pracy ogrzewania
dla dni tygodnia (np. inny w dni powszednie,
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Jak dobrać grzejniki?

Niezbędnik przed sezonem grzewczym
CHOCIAŻ WYBÓR TYPU GRZEJNIKA JEST PO STRONIE INWESTORA, JEDNAK JUŻ DOBOREM ODPOWIEDNIEJ MOCY,
NAJCZĘŚCIEJ OBARCZENI SĄ INSTALATORZY. NASZ EKSPERT RAFAŁ MRÓZ PRZYPOMINA O NAJWAŻNIEJSZYCH
ASPEKTACH OPTYMALNEGO DOBORU GRZEJNIKÓW.

N

a polskim rynku mamy bogatą, zróżnicowaną ofertę grzejników
do ogrzewania domów i mieszkań. Od standardowych grzejników
płytowych, poprzez aluminiowe, ozdobne, aż do grzejników
montowanych w podłodze. Wybór typu grzejnika jest po stronie inwestora, jednak już doborem odpowiedniej mocy, najczęściej obarczeni są
instalatorzy. Najważniejszym elementem podczas doboru grzejników
jest określenie zapotrzebowania na moc grzewczą danego mieszkania
lub domu. Dopiero znając ten parametr, będziemy mogli określić moc
grzejników w danej inwestycji.

LICZBY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ
Aby prawidłowo określić odpowiednią moc, którą musimy dostarczyć do naszych pomieszczeń, możemy użyć wartości określonych
w projekcie budowlanym. Najczęściej nowe projekty domów zawierają
takie informacje lub możemy tego wymagać od projektanta. Jeśli jest
to dom modernizowany i nie mamy projektu, proponuję użyć wartości
szacunkowych:
q 130 – 200 W/m² – w starych domach bez izolacji,
q 90 – 120 W/m² – w domach słabo izolowanych,
q 	60 – 90 W/m² – w domach dobrze izolowanych z nowoczesnymi oknami,
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q 	40 – 60 W/m² – w domach energooszczędnych z odzyskiem
ciepła.
Dodatkowo zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu jest dobierane na podstawie projektowej temperatury zewnętrznej. W Polsce
mamy 5 takich stref:
q I strefa: -16°C
q II strefa: -18°C
q III strefa: -20°C
q IV strefa: -22°C
q V strefa: -24°C
Wraz ze spadkiem temperatury projektowej, straty ciepła się powiększają, a moc dostarczona do pomieszczenia musi być wyższa.
Przykładowo w I strefie -16°C, możemy przyjąć moc 60 W/m² w domu
dobrze izolowanym z nowoczesnymi oknami, a taki sam dom w strefie IV
będzie wymagał 85 W/m². Do określenia właściwej wartości potrzebujemy
ustalić wymagane temperatury w pomieszczeniach, z reguły jest to:
q 24°C – łazienka,
q 20°C – salon, pokój, kuchnia,
q 16°C – przedpokój,
q 12°C – garaż.

DZIAŁ GRZEWCZY

strefa V
strefa I
strefa IV

strefa II

strefa III

strefa V

strefa IV

WZÓR, KTÓRY TRZEBA ZNAĆ
Moc grzejnika uzależniona jest od temperatury wody grzewczej. Im
wyższa temperatura wody zasilającej grzejnik, tym większą temperaturę
możemy osiągnąć w pomieszczeniu.
Przykład: Jak dobrać grzejniki do pomieszczeń na podstawie szacunkowego zapotrzebowania w Warszawie w III strefie – 20°C?
Pomieszczenie o powierzchni 15 m² [A] i wysokości do 260 cm.
Przyjmijmy, że to pokój, w którym temperatura, jaką chcemy osiągnąć to 20°C. Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło to 80 W/m² [q].
Liczymy to według wzoru:
A [m²] x q [W/m²] = Q [W], gdzie:
A – to powierzchnia pomieszczenia,
q – to zapotrzebowanie na 1 m²,
Q – to zapotrzebowanie na określone pomieszczenie.
15 m² x 80 W/m² = 1200 W
1200 W to w tym przypadku moc grzejnika, jakiego powinniśmy
szukać do tego pomieszczenia. W domu zamontowany jest kocioł
kondensacyjny, którego parametry pracy i doboru przedstawiają się:
55°C/45°C/20°C, gdzie:
q tz = 55°C – temperatura wody zasilającej,
q tp = 45°C – temperatura wody powrotnej,
q ti = 20°C – temperatura powietrza w pomieszczeniu.
Grzejnik płytowy, jaki proponuję do tego wyliczenia, jest o oznaczeniu:
V22 600 × 1400, gdzie:
q V22 – to typ grzejnika 2‑płytowego z podłączeniem dolnym,
q 600 – to wysokość grzejnika (mm),
q 1400 – to jego długość (mm).
Przy parametrze grzewczym 55/45/20°C ten grzejnik ma moc
1198 W i będzie mógł ogrzać pomieszczenie o powierzchni 15 m²
przy szacunkowym zapotrzebowaniu na ciepło 80 W/m² nawet przy
temperaturze -20°C. W zależności od miejsca montażu możemy dobrać
grzejnik o innych wymiarach, mający podobne parametry.

|

INNĄ DROGĄ
Tak to wygląda jeśli chcemy, aby kocioł kondensacyjny pracował
zawsze najbardziej oszczędnie. Grzejniki do nowoczesnych kotłów
gazowych można dobrać również w inny sposób.
Co się stanie, gdy do takiego pomieszczenia zamontujemy grzejnik V22 600x1100, którego moc przy parametrze 55/45/20°C wynosi
942 W? Kocioł z tak dobranym grzejnikiem, będzie pracował w trybie
kondensacji do temperatury -10°C, gdyż zapotrzebowanie takiego
pomieszczenia w tej temperaturze zewnętrznej wynosi ok 970 W.
Poniżej tej temperatury sprawność kotła spadnie o kilka procent,
gdyż trzeba będzie podnieść temperaturę zasilania na 65°C. Takich
temperatur mamy kilka do kilkunastu dni w ciągu sezonu grzewczego, kiedy to kocioł będzie pracował z niższą sprawnością. Z takimi
wyliczeniami trzeba jednak uważać. Inwestor musi dokładnie określić,
czego oczekuje od dobranych grzejników. Czy chce zmniejszyć ich
rozmiar dla estetyczniejszego wyglądu, czy jest ciepłolubny i należy
przewymiarować grzejniki dla wyższego komfortu cieplnego? Dla
ułatwienia możemy również użyć kalkulatorów doboru, które udostępniają producenci grzejników. Takie programy bardzo ułatwiają
wszystkie wyliczenia.
WYMIARY A MONTAŻ
Wymiary grzejników mają również znaczenie podczas dostosowania ich do miejsca montażu. Najczęstszym miejscem lokalizacji
grzejników jest ściana zewnętrzna budynku pod oknem. Przestrzeń
między parapetem a grzejnikiem powinna wynosić minimum 10 cm
i taka sama odległość od podłogi. Zapewni to optymalne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu.
Inna lokalizacja lub zmniejszenie 10 cm odległości od parapetu
bądź podłogi zmniejszy jego sprawności nawet o kilkanaście procent.
Podczas wybierania grzejników należy zwrócić uwagę klienta
na czas realizacji niektórych modeli. O ile typowe grzejniki płytowe
są dostępne na składach to już wybór grzejnika ozdobnego lub
o nietypowych wymiarach może potrwać od 4 do nawet 10 tygodni.
Należy o tym uświadomić inwestora przynajmniej 2 miesiące przed
planowanym montażem, aby zachować ciągłość prac hydraulicznych.
Podejścia do grzejników w inwestycjach remontowanych warto
pozostawić te same, a wymiary nowych grzejników dostosować
do już istniejących podłączeń. Podczas budowy nowych obiektów
mamy większą dowolność podczas wyboru podłączeń. Ważne jest,
aby podejścia były wykonywane do zamontowanych grzejników,
dzięki czemu unikniemy niedopasowania. Po wykonaniu połączeń
i zabezpieczeniu ich przed przemieszczeniem, grzejniki możemy
zdemontować i zabezpieczyć do ponownego montażu.
Grzejniki to wciąż bardzo popularny sposób ogrzania mieszkania
i domu. Nowoczesny design grzejników sprawia, że nie są traktowane
jako brzydki niezbędnik do ogrzewania, a raczej powiew nowoczesnego wystroju wnętrz. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pomoże
Ci w doborze grzejników prz każdej inwestycji.

Rafał Mróz
Z branżą hydrauliczną związany od ponad dzie‑
sięciu lat, zarówno jako instalator, jak i profesjonalny
doradca ds. sprzedaży. Prowadzi bloga https://domoweinstala‑
cjehydrauliczne.pl/
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KELLER Cyrkon

kompaktowy, cichy, niezawodny
KOCIOŁ KONDESACYJNY KELLER CYRKON WYRÓŻNIA NISKI KOSZT EKSPLOATACJI, A TAKŻE PROSTOTA OBSŁUGI
I SERWISOWANIA. JEDNYM Z WIELKICH ATUTÓW URZĄDZENIA JEST INTUICYJNY PANEL STEROWANIA, KTÓRY
POZWALA W ŁATWY SPOSÓB ZMIENIAĆ TRYBY PRACY. KELLER CYRKON BARDZO DOBRZE SPRAWDZA SIĘ ZARÓWNO
W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM, MIESZANYM JAK I GRZEJNIKOWYM.

N

ajważniejszą cechą użytkową kotła
kondensacyjnego jest jego sprawność. Wiąże się ona głównie ze skutecznością odzysku ciepła ze spalin. Dlatego też KELLER Cyrkon posiada wymiennik
ciepła najwyższej jakości wykonany ze stali
nierdzewnej austenitycznej o niskiej zawartości węgla (AISI304L). Dzięki temu charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.
Dodatkowo wymiennik to pojedyncza rura
o dużym, owalnym przekroju. To sprawia, że
minimalizujemy ryzyko odkładania się kamienia, co zapewnia dłuższą żywotność
urządzenia.

PALNIK CERAMAT®
Palnik Ceramat® wykonany jest z włókien
ceramicznych cechujących się najwyższą
wydajnością i przewodnictwem cieplnym.
Rozwiązanie tego typu pozyskiwane jest
w zaawansowanym procesie powlekania ceramicznego, które daje nieograniczone, wcześniej trudne do osiągnięcia rezultaty. Włókna
Ceramat® są w stanie wytrzymać temperatury
powyżej 1000°C. Niegroźna jest im także korozja, co daje gwarancję stabilnego działania
kotła przez cały okres użytkowania. Palnik posiada również szeroki zakres modulacji 1:40,
cykle włączania i wyłączania są ograniczone, pozwala to na niższe zużycie i mniejszą emisję spalin
(najwyższa klasa NOx – 6).
CICHY I KOMPAKTOWY
Struktura włókien ceramicznych zastosowanych
w palniku Cyrkona powoduje wytłumienie hałasu
o wysokich i niskich częstotliwościach, sprawiają,
że jest to jeden z najcichszych kotłów kondensacyjnych na rynku. Poziom
mocy akustycznej urządze-

Zobacz nasz film na YouTube

nia jest na poziomie 47 dB! Kocioł ma bardzo
kompaktowe wymiary: 770 x 400 x 280 mm.
Bardzo mała głębokość kotła umożliwia montaż w małych wnękach czy zabudowę w ciągu szafek.
POWIĘKSZONE NACZYNIE WZBIORCZE
Większość kotłów posiada naczynie
wzbiorcze do 6 litrów, zaś KELLER Cyrkon pochwalić się może 8-litrowym naczyniem. Urządzenie jest skonstruowane również z myślą
o serwisantach, ponieważ naczynie wzbiorcze
umiejscowione jest z boku co sprawia że dostęp w do niego w momencie serwisowania
jest ułatwiony. Dodatkowo zawór powietrzny znajduje się w miejscu, które jest dostępne dla serwisanta bezpośrednio po zdjęciu
obudowy kotła.

q Nowoczesny panel sterowania
q wyświetlacz LCD
q obsługa 7‑przyciskowa:
– 	możliwość szybkiej zmiany trybów pracy
– 	łatwy dostęp do funkcji kominiarz (dostęp do parametrów serwisowych)
– 	podgląd parametrów pracy na wyświetlaczu
–	możliwość podłączenia regulatora z komunikacją Open‑Therm
–	możliwość podłączenia regulatora z sygnałem 0‑10V
–	możliwość sterowania przez Internet za pomocą odpowiednich regulatorów dostępnych w ofercie Termet S.A. protokół komunikacji LIN
–	możliwość podłączenia modułu serwis, który pozwala na zdalną diagnostykę kotła poprzez darmową aplikację na smarfona, czy tablet.

[18]

DZIAŁ GRZEWCZY

|

Nowa kampania STIEBEL
ELTRON dla Instalatorów

CENTRALNA LUB DECENTRALNA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA DLA TWOICH KLIENTÓW. SKORZYSTAJ
Z NASZEJ WIEDZY I NARZĘDZI, MONTUJ URZĄDZENIA STIEBEL ELTRON I ODBIERZ MARKOWĄ KURTKĘ SOFTSHELL.

W

okresie kampanii od 1 lipca do 31 grudnia 2020r. kup centralę wentylacyjną serii LWZ lub 6 sztuk rekuperatorów VLR,
przyślij nam fakturę zakupu, a za każdą centralę lub 6 sztuk
rekuperatorów otrzymasz markową kurtkę softshell w cenie 1 zł. Urządzenia objęte promocją:
q 1 sztuka: centrala wentylacyjna LWZ 370 plus, nr katalogowy 232033
q 	1 sztuka: centrala wentylacyjna LWZ 170 E plus, nr katalogowy
233850
q 	6 sztuk (lub wielokrotność): rekuperator decentralny, ścienny VLR
70 L Trend EU, nr katalogowy 203133

CO WPŁYWA NA KLIMAT W POMIESZCZENIU?
Przede wszystkim jest to pogoda: letnie upały, suche zimno, wysoka
wilgotność w deszczu – czynniki zewnętrzne są oczywiste. My sami również mamy na to znaczący wpływ: oddychamy, gotujemy, sprzątamy,
bierzemy prysznic, uprawiamy sport: nie tylko oddajemy dwutlenek węgla
do powietrza w pomieszczeniu, ale także niepokojące zapachy, ciepło
i parę wodną. Np. w 3‑osobowym gospodarstwie domowym dziennie
wytwarza się około 10 litrów wody w postaci pary wodnej. Oprócz wilgoci obciążenia stanowią również emisje z materiałów budowlanych,
a nawet z mebli i podłóg. Niezliczone cząsteczki zazwyczaj poruszają się
niezauważalnie w powietrzu. Aby ponownie poprawić jakość powietrza,
należy go regularnie wymieniać. Jeśli tego nie zrobimy, proporcja tlenu
zmniejszy się, a jednocześnie zwiększy się zawartość CO2 i zanieczyszczenia.
Bardzo wysokie stężenie CO2 w powietrzu jest ewidentnie odpowiedzialne
za mdłości i spadek wydajności. Przecież nikt tego nie chce…
Zapraszamy na stronę:
https://www.stiebel‑eltron.pl/pl/aktualnosci/zaloz_rekuperacje.html
Aby wziąć udział w naszej akcji i otrzymać kurtkę
zaloguj się na www.stiebel-eltron.pl, a następnie
zeskanuj kod:
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COMPACT-owe grzejniki
POD KONIEC ROKU 2019 GRUPA SBS WPROWADZIŁA DO MARKI DOMOWEJ NOWE GRZEJNIKI PŁYTOWE: KELLER COMPACT
I KELLER COMPACT VENTIL. DECYZJA O POSZERZENIU OFERTY W TEJ GRUPIE PRODUKTÓW BYŁA ODPOWIEDZIĄ NA
ROSNĄCE WYMAGANIA RYNKU ZARÓWNO W ZAKRESIE NIEZAWODNOŚCI JAK I POZIOMU WYKOŃCZENIA.

P

omimo niesprzyjających warunków na początku roku, spowodowanych przez epidemię, z dość dużym sukcesem rozpoczęliśmy
wprowadzenie nowych grzejników KELLER Compact i Compact
Ventil na rynek. W najbliższych tygodniach oprócz zamówień tranzytowych planujemy sprowadzić produkty na Magazyn Centralny SBS tak
aby ułatwić dostęp do produktów mniejszym odbiorcom.
DLACZEGO KELLER COMPACT?
Właściciel Hurtowni Hydraulik – Kazimierz Konat – ocenia, że duże
zainteresowanie tym produktem wymagających klientów, jakimi są instalatorzy systemów grzewczych, to efekt bardzo dobrej jakości grzejników. Za podstawowe zalety KELLER Compact i Compact Ventil uważa
rozsądny ciężar grzejników (wykonane są blachy odpowiedniej grubości), gwarantowaną wydajność cieplną, jak również doskonałej jakości lakier i zabezpieczenie antykorozyjne fosforanem cynku (wg technologii AKZO NOBEL). Ponadto grzejniki te wytwarzane są w jednym
z zakładów produkcyjnych grupy Vaillant, co także dowodzi ich jakości. W transporcie grzejniki są chronione jednostkowymi opakowaniami kartonowymi co czyni je jednymi z lepiej zabezpieczonych urządzeń tego typu na rynku.

Dowiedz się więcej o grzejnikach KELLER.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Grzejniki płytowe KELLER Compact i Compact Ventil są wykonane
z wysokiej jakości blachy stalowej z profilowanymi powierzchniami i przyspawanymi żebrami konwektorowymi, które optymalizują emisję ciepła.
Najważniejsze cechy produktu:
q Szeroki wybór rozmiarów i wydajności.
q Wysokości: 300, 400, 500, 600, 900 mm.
q Długość: od 400 do 3000 mm.
q Zasilanie: boczne (Compact) i dolne (Compact Ventil).
q Podstawowe typy grzejników: 11, 22 i 33.
q Wysoka wydajność cieplna, kanały wodne 33 mm.
q Wysokiej jakości białe emaliowane wykończenie, kolor: RAL 9010.
q 	Wysoka odporność na korozję – kataforeza z zastosowaniem
fosforanu cynku produkcji firmy AKZO NOBEL.
q Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa).
q Ciśnienie próbne: 13 bar (1,3 MPa).
q Maksymalna temperatura pracy: 120°C.
q Zgodność z normami: PN‑EN 442.
q 	Pakiet instalacyjny KELLER Compact obejmuje: wsporniki, odpowietrznik i korki, śruby i kołki rozporowe.
q 10 lat gwarancji.

|
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Grupy pompowe
i rozdzielacze KELLER
W OFERCIE MARKI KELLER BARDZO DUŻE ZNACZENIE ODGRYWAJĄ PRODUKTY I URZĄDZENIA TWORZĄCE
KOTŁOWNIĘ. JEDNYMI Z PRODUKTÓW BEZ KTÓRYCH TWOJA INSTALACJA NIE BĘDZIE DOBRZE ZRÓWNOWAŻONA
SĄ GRUPY POPOWE I ROZDZIELACZE.
Przykładowe zdjęcia i schemat:

czas

DZIAŁ INSTALACYJNY
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WIELE WARIANTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB
KOMPATYBILNY UKŁAD GRUP POMPOWYCH
W ofercie marki KELLER posiadamy obecnie siedem wariantów grup
Stosując gotowe systemowe rozwiązanie grup pompowych z rozSystem zabudowy grup pompowych na rozdzielaczu dla 2 lub maksymalnie 3 obiegów grzewczych
pompowych, mogą one posiadać: separator zanieczyszczeń z magnedzielaczami zapewniasz sobie i klientowi ekologiczną, bezpieczną
sem, siłownik KEL06, mieszacz, pompę KELLER PRO EKO 25–60 i/lub
i energooszczędną instalację grzewczą.
termostatyczny zawór mieszający (20–45°C). Do wybranych warianŻENIE KOTŁOWNI, KTÓRE MOŻESZ DOBRAĆ W TAKIM
tów7 PROPOZYCJI
grup pompowych
CNIE W OFERCIE MAMY
TEGO PRODUKTU.można dobrać rozdzielacz z odprzężeniem dla
maks. 3 obiegów grzewczych KELLER DN25 lub dla maks. 5 obiegów
grzewczych siostrzany wariant występujący pod marką Huch EnTEC.

mpowe KELLER

NOWOŚĆ! Grupa pompowa KELLER bez
pompowa KELLER z mie‑
mieszacza, bez pompy, z separatorem za‑
m i z siłownikiem KEL06
nieczyszczeń z magnesem
7458 (z pompą)
Przykładowe zdjęcia
i schemat:
KEL 718200 (z pompą)
8240 (bez pompy)
KEL 718288 (bez pompy)

MODYFIKUJ GRUPY POMPOWE DO SWOJEJ INSTALACJI
Grupa pompowa fabrycznie dostarczana jest z zasilaniem z prawej strony. Istnieje możliwość zmiany zasilania na lewą stronę zgodnie z rysunkiem.
ch KELLER pokazaliśmy w Klubie Instalatora podczas targów Instalacje w Poznaniu w kwietniu tego roku.
Uwaga! Pamiętaj, aby przełożyć wszystkie komponenty.
System zabudowy grup pompowych na rozdzielaczu dla 2 lub maksymalnie 3 obiegów grzewczych

KRÓTKI CZAS MONTAŻU
Możliwość bezpośredniego montażu
na ścianie lub montaż z użyciem
rozdzielacza z konsolą ścienno
montażową w komplecie.

powych

est z zać zmianie z ryowrotu

Uwaga: w przypadku obrócenia grupy pompowej pamiętaj o prawidłowym montażu komponentów
zgodnie z instrukcją producenta i warunkami gwarancyjnymi.

8. WSKAZÓWKI SERWISOWE DO WŁAŚCIWEGO URUCHOMIENIA
INSTALACJI GRZEWCZEJ
Uwaga!

Uwaga: w przypadku obrócenia grupy pompowej pamiętaj o prawidłowym montażu komponentów
zgodnie z instrukcją producenta i warunkami gwarancyjnymi.

Po napełnieniu i skontrolowaniu ciśnienia w instalacji grzewczej oraz wykonaniu próby szczelności
całego układu, uruchomienie grupy pompowej może nastąpić w pierwszej kolejności przez otwarcie
8. WSKAZÓWKI SERWISOWE DO WŁAŚCIWEGO URUCHOMIENIA
kurka kulowego na zasilaniu a następnie na powrocie . Zabronione jest otwieranie kurków kulowych
INSTALACJI GRZEWCZEJ
ROZDZIELACZE KELLER
w odwrotnej kolejności co mogłoby skutkować nagłym wzrostem ciśnienia, skutkiem czego mogłyby
owych KELLER
zostać uszkodzone
komponenty
grupy pompowej.
Uwaga!
Dzięki nim możemy dokonać prostego
i szybkiego
montażu kilku
Po napełnieniu i skontrolowaniu ciśnienia w instalacji grzewczej oraz wykonaniu próby szczelności
całego układu, uruchomienie grupy pompowej może nastąpić w pierwszej kolejności przez otwarcie
kurka kulowego na zasilaniu a następnie na powrocie . Zabronione jest otwieranie kurków kulowych
w odwrotnej kolejności co mogłoby skutkować nagłym wzrostem ciśnienia, skutkiem czego mogłyby
zostać uszkodzone komponenty grupy pompowej.

a siłownik),

grup pompowych jednocześnie. Rozdzielacze zawierają w komplecie zestaw półśrubunków. W ofercie posiadamy rozdzielacze KELLER
DN25 bez i z odprzężeniem. Rozdzielacz z odprzężeniem pomiędzy
zasilaniem a powrotem zalecany jest do zastosowania w małych instalacjach grzewczych do 30 kW (nie montujemy sprzęgła lub wartownika typuGRUPY
K). POMPOWE KELLER – INSTRUKCJA OBSŁUGI 17
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Szukaj nas na YouTube:
GRUPY POMPOWE KELLER – INSTRUKCJA OBSŁUGI

17

ZWYKŁY
WYMIENNIK CIEPŁA

NOWY WYMIENNIK
CIEPŁA XTRATECH

W nowym wymienniku XTRATECH zwiększono
znacznie średnice przepływu czynnika przez
wymiennik, co polepsza wymianę ciepła i wydłuża
jego żywotność.

A

CLAS ONE SYSTEM 18

JEDNOFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY
DO WSPÓŁPRACY Z ZASOBNIKIEM CWU

INTELIGENTNA KONTROLA
ARISTON NET
ZAKRES MODULACJI
FUNKCJE HI-TECH
DESIGN
SZYBKA INSTALACJA
ŁATWA OBSŁUGA

PARAMETRY
GWARANTOWANE
PRZEZ
CERTYFIKAT TÜV

przygotowany do podłączenia
1:5
funkcja Auto
kompaktowa budowa
łatwe podłączenie, protokół Bus Bridgenet®
łatwy dostęp do głównych podzespołów, łatwa diagnostyka
lepszy dostęp do naczynia przeponowego
komfortowe otwieranie panelu sterowania
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CIEPŁO/ZIMNO
z grzejnikami REGULUS
ZARÓWNO OGRZEWANIE JAK I CHŁODZENIE GRZEJNIKAMI JEST JUŻ MOŻLIWE. ZAPRASZAMY NA PIERWSZĄ CZĘŚĆ
PORADNIKA, W KTÓRYM POKAZUJEMY GRZEJNIKI REWERSYJNE TYPOSZEREGU REGULUS®-REVERS – TEGOROCZNY
HIT FIRMY REGULUS®-SYSTEM.

N

owoczesne domy są coraz cieplejsze i możliwe jest ogrzewanie
ich niskotemperaturowymi źródłami ciepła współdziałającymi
z niskotemperaturowymi grzejnikami. Które grzejniki są faktycznie
niskotemperaturowe? Aby grzejnik był zdolny do grzania niskotemperaturowego musi mieć dużą powierzchnię kontaktu z powietrzem.
Takimi grzejnikami są regulusy – grzejniki ścienne o największej na rynku
powierzchni wymiany.
ROZWIĄZANIA NA KAŻDĄ PORĘ ROKU
Rośnie rynek pomp ciepła. Pompy to jednak nie tylko niskotemperaturowe grzanie, gdyż ich posiadacze mogą wykorzystywać je latem
także do chłodzenia pomieszczeń. Warunkiem do skorzystania z takiej
opcji jest posiadanie odpowiednich grzejników. Naprzeciw tej potrzebie
wychodzą grzejniki rewersyjne, które pojawiły się ostatnio w ofercie
REGULUS®-system.
Nie jest możliwe efektywne schładzanie pomieszczeń bez wymuszonej cyrkulacji powietrza przez wnętrze grzejnika, zatem by sprostać
takiej funkcji, musi on być wyposażony w wentylator. Obecne na rynku
klimakonwektory są produktami relatywnie drogimi, a konstrukcja
ich wymiennika (gęsto upakowane lamelki aluminiowe powodujące
znaczny opór swobodnego przepływu powietrza) wyklucza efektywne grzanie bez przedmuchu jego wnętrza wentylatorem. Z kolei
proponowane w niektórych przypadkach chłodzenie powietrza przy
pomocy ogrzewania podłogowego współpracującego z pompą
ciepła jest zdecydowanie mało efektywne właśnie z powodu braku
wymuszonej cyrkulacji powietrza – wszak zimne powietrze zalega
przy posadzce.
Dlatego też, w miarę wzrostu zainteresowania pompami ciepła,
właśnie grzejniki rewersyjne staną się nieodłącznym elementem
nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego
chłodzenia latem. W ciepłym domu, pomimo posiadania niskotemperaturowego źródła ciepła, grzejniki o znikomej bezwładności cieplnej zapewnią użytkownikom bezpieczeństwo cieplne w stosunku
do zmiennych warunków pogodowych. Umożliwią też dostosowanie
komfortu cieplnego do potrzeb w znacznie większym stopniu, niż
obarczone ogromną bezwładnością cieplną ogrzewanie podłogowe.
Inteligentny dom przyszłości jest możliwy jedynie przy posiadaniu
urządzeń szybkich, bezzwłocznie reagujących na nasze wszelkie,
możliwe do spełnienia, oczekiwania.
PRAWDZIWA NATURA GRZEJNIKÓW
Grzejniki rewersyjne REGULUS®-system są w istocie klimakonwektorami dwururowymi. Na czym polegają różnice? Takie grzejniki nie
są zaopatrzone w indywidualne sterowniki. Obecnie znacznie taniej
i efektywniej steruje się całym układem c.o. przy pomocy centralnego
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sterownika obsługującego wszystkie podpięte do niego urządzenia.
Możliwości sterowników stale rosną, a instalacja powinna być modyfikowalna. Reversy nie posiadają skraplacza, gdyż nie przewiduje się
ich stosowania w instalacjach wody lodowej, w których następuje
zejście temperatury znacznie poniżej punktu rosy – a przecież nie
chcemy mieć w domu chłodni. Przy pomocy reversów możemy
obniżyć temperaturę w pomieszczeniu lub w pomieszczeniach
o 2–3°C. Do efektywnego chłodzenia grzejnik musi być wyposażony w wentylator, co stanowi ważny atut reversów REGULUS®-system!
Tym sposobem posiadają one nad zwykłymi klimakonwektorami
dwururowymi tę niezmiernie istotną przewagę, że przy wypiętym
wentylatorze (co jest prostą, zajmująca kilka sekund czynnością)
przez większą część sezonu grzewczego mogą także pracować jak
„zwykłe” grzejniki, czyli grzać w drodze promieniowania z powierzchni
oraz konwekcji. W okresach przejściowych, stanowiących około 70%
czasu trwania sezonu grzewczego, stosowanie wspomagania pracy
grzejników wentylatorem nie jest konieczne. Wentylator wpinamy
w grzejnik bazowy w trzech sytuacjach: gdy chcemy podnieść moc
grzejnika, gdy chcemy zwiększyć dynamikę grzania, gdy chcemy

REGULUS®-REVERS.
GRZEJNIK REWERSYJNY BAZOWY
WAŻNE: Każda już istniejąca instalacja dwururowa nadaje się
do zastosowania w niej grzejników rewersyjnych.
By przygotować instalację do zastosowania grzejników wspomaganych wentylatorem (instalacja nowa lub modernizowana)
potrzebny jest grzejnik bazowy oraz doprowadzony w jego pobliże
kabel elektryczny, najlepiej pięciożyłowy. Na tym etapie w zasadzie
każda opcja sterowania przewodowego czy bezprzewodowego
pozostaje otwarta. Poza wyłącznikiem on/off usytuowanym z boku,
grzejnik ten wygląda z zewnątrz jak standardowy regulus. Od spodu
grzejnik posiada gniazdo, wnękę, miejsce wpięcia wentylatora (łatwe mocowanie na magnesach, bez kontroli wzrokiem), gniazdko
do podłączenia wentylatora do prądu oraz gniazdko sieciowe.
Grzejnik tak wyposażony można nabyć oddzielnie tj. bez wentylatora, decyzję o jego zakupie odkładając na przyszłość. Grzejnik
bazowy bez wentylatora pracuje jak standardowy grzejnik ścienny.
Moc wentylatora wynosi od 3–12 W, a jego maksymalna głośność
jest na granicy szeptu (ok. 28 dB(A)).

DZIAŁ GRZEWCZY
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WENTYLATOR Z OSŁONĄ
I PRZYŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM

GRZEJNIK BAZOWY

gniazdo wentylatora A

W komplecie kabel
sieciowy 1,5 m
z wtyczką do gniazda B.

gniazdo sieciowe B

blaszka dla magnesu

gniazdo wentylatora

GRZEJNIK BAZOWY Z WPIĘTYM
WENTYLATOREM

Wyłączniki on/off
usytuowany
z boku grzejnika

schładzać pomieszczenie. Oczywiście wentylator może być wpięty
w grzejnik od początku jego użytkowania i na stałe.
Chłodzenie przy pomocy pompy ciepła odbywać się może na dwa
sposoby:
q 	chłodzenie naturalne: poprzez wykorzystanie niskiej temperatury
dolnego źródła (grunt lub woda w gruncie) – bez pracy sprężarki
pompy ciepła, cyrkulacja czynnika w instalacji odbywa się wyłącznie
przy współdziałaniu pompy cyrkulacyjnej instalacji centralnego
ogrzewania (w tym przypadku centralnego chłodzenia).
q 	chłodzenie aktywne: poprzez rewers na pompie ciepła – pracująca
w trybie odwróconym sprężarka PC współpracuje z pompą cyrkulacyjną instalacji c.o.
We współpracy z rozmaitymi typami pomp ciepła, dla celów obniżania temperatury powietrza w pomieszczeniu, prócz grzejników
rewersyjnych, można korzystać z wentylatorowych zestawów ogrzewania kanałowego.
Optymalizację działania i maksymalną efektywność układu grzewczego osiągniemy jedynie wówczas, gdy jego konfiguracja, możliwości

zmiany trybu pracy, współgrają z występującą w Polsce dynamiką
pogodową. Optymalną dystrybucję ciepła zapewniają szybko reagujące grzejniki REGULUS®-system. Hybrydowa dystrybucja ciepła
i grzejniki rewersyjne umożliwiają pełny wachlarz funkcji oraz strategii
użytkowania instalacji centralnego ogrzewania/centralnego chłodzenia.
Realizacja wielu strategii grzania (z całkowitym niegrzaniem włącznie
– efektem niemożliwym do uzyskania przy posiadaniu ogrzewania
podłogowego) ma na celu optymalizację zużycia wytworzonej energii z jednoczesną poprawą komfortu cieplnego i bezpieczeństwem
cieplnym w wymiarze całorocznym.
Wraz z pojawieniem się pomp ciepła oraz grzejników rewersyjnych
nastąpiło otwarcie dotąd zamkniętej możliwości pracy układu centralnego ogrzewania tym razem jako układu centralnego chłodzenia.
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Automatyka
domowa

– najlepsze rozwiązania
od AURATON
BUDUJĄC NOWY DOM LUB PRZEPROWADZAJĄC GRUNTOWNY REMONT CORAZ CZĘŚCIEJ
DECYDUJEMY SIĘ NA WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ, KTÓRE AUTOMATYZUJĄ WIELE PROCESÓW.
NAJCZĘŚCIEJ AUTOMATYZACJI PODLEGA OGRZEWANIE I REGULACJA TEMPERATURY.
AURATON AQUARIUS, AURATON VIRGO I AURATON TAURUS TO ROZWIĄZANIA, KTÓRE
DOCENIAJĄ PROFESJONALIŚCI ZA ICH MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE, A UŻYTKOWNICY ZA
NIEZAWODNOŚĆ I PROSTOTĘ OBSŁUGI.
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A

uraton Virgo i Auraton Taurus to przewodowe listwy do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Montaż obydwu listew
jest niezmiernie łatwy – zaopatrzone są w wyciągane zaciski
przyłączy, które można odłączyć przed wykonaniem podłączeń kablowych. Przewodowe listwy do sterowania ogrzewaniem Auraton
Virgo i Auraton Taurus przystosowane są do montażu w skrzynkach
instalacyjnych na szynach DIN. Współpracują z przewodowymi regulatorami temperatury, umożliwiając zarazem jednoczesne sterowanie
pracą pompy centralnego ogrzewania oraz urządzeniem grzewczym.

LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
Dla jeszcze większej efektywności działania listwy zostały wyposażone w układ opóźnienia załączania pompy CO oraz pieca. Dzięki temu
można racjonalnie zarządzać ogrzewaniem i nie dopuścić do nadmiernego obciążenia pompy CO, co znacznie wydłuży jej żywotność.
Auraton Taurus posiada aż osiem niezależnie sterowanych stref
grzewczych, natomiast Auraton Virgo cztery. Co więcej, do każdej
strefy grzewczej można podłączyć do trzech siłowników Auraton,
a każda strefa może być monitorowana poprzez przewodowy regulator temperatury.
Auraton Aquarius to rozwiązanie, które pozwala na efektywne
zarządzanie ciepłą wodą użytkową. Składa się ono z zestawu – Aquarius SET oraz czujnika ruchu – Aquarius PIR. Ten innowacyjny system
pozwala programować czas pracy i postoju pompy, uruchamiać ją
na zaprogramowany czas, tak by nie tracić energii elektrycznej na ciągłe
podgrzewanie wody, a także umożliwia sterowanie pompą za pomocą bezprzewodowego czujnika ruchu z baterią litową gwarantującą
nieprzerwaną, wieloletnią pracę urządzenia.
Dzięki zastosowaniu Auraton Aquarius SET pompa obiegu cyrkulacji
aktywuje się tylko w momentach, gdy czujnik ruchu wykryje aktywność domowników w pomieszczeniu, np. w łazience. Rozwiązanie
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daje możliwość parowania aż 20 czujników z jednym odbiornikiem
Auraton Aquarius CR co pozwala na umieszczenie ich w różnych pomieszczeniach.
NIŻSZE KOSZTY
Produkty z portfolio Auraton nie tylko automatyzują gospodarstwa
domowe obniżając koszty, ale pozwalają także dbać o środowisko.
– Troska o ekologię jest dla nas bardzo ważna, dlatego nasze produkty
pozwalają nie tylko oszczędzać energię i wodę, a co więcej, są w karto‑
nowych opakowaniach, które podlegają recyklingowi. Produkty Auraton
posiadają także certyfikat RoHS, który potwierdza, że nie zawierają groź‑
nych dla zdrowia i środowiska substancji i są ekologiczne. Do końca roku
chcemy zakończyć wdrażanie polityki proekologicznej w naszej firmie.
W pierwszej kolejności będą to regulatory temperatury, a do końca roku
pozostałe produkty z naszego portfolio – mówi Hanna Stachowiak, Dyrektor Handlowy Auraton.
Ogromne zaangażowanie Auraton w walkę o ekologię potwierdza
podpisana niedawno deklaracja Defining Success Across Generations,
której celem jest budowanie prężnych i ukierunkowanych na cel przedsiębiorstw oraz tworzenie wspólnego dobrobytu dla wszystkich ludzi
na ziemi.
– Naszym celem jest spełnianie ambitnych celów społeczno‑środowi‑
skowych w ramach Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Liczymy,
że jako pionierzy swoimi działaniami damy dobry przykład i impuls
do głębokich zmian innym firmom w Polsce i za granicą. Wydajność
i ograniczanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko stanowi
DNA firmy. Nasze wcześniejsze działania skupiały się na innowacji w pro‑
duktach. Dziś widzimy, że musimy patrzeć szerzej. Konieczne są także
proekologiczne innowacje w samych procesach wytworzenia i spora
część naszej uwagi i inwestycji skupi się właśnie na tym – podsumowuje
Hanna Stachowiak.
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Lepsza woda kotłowa
JAK UZDATNIAĆ WODĘ KOTŁOWĄ? KLUCZOWE JEST ODKAMIENIANIE, OCZYSZCZANIE, ZMIĘKCZANIE I FILTROWANIE.
EKSPERCI CALEFFI PODPOWIADAJĄ.

W

ymagania odnośnie wody kotłowej reguluje Polska Norma PN‑EN 12952–12. „Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody
zasilającej i wody kotłowej”. Woda poddana prawidłowemu procesowi
uzdatniania zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie napełniania instalacji oraz w trakcie jej uzupełniania nie powinna stwarzać
zagrożenia dla instalacji oraz kotłów. Zagrożenia mogą kryć się gdzie
indziej tzn. w każdym z elementów instalacji.
Tymi zagrożeniami mogą być:
q 	cząstki zawieszone (piasek, cząstki metalu, ciała obce) dostające
się do instalacji w trakcie jej wykonywania lub konserwacji (resztki
spawalnicze, konopie, smary),
q 	produkty korozji tlenowej materiałów wykorzystanych do wykonania
instalacji,

q 	szlamy które są efektem połączenia tlenków, olei użytych podczas
produkcji elementów takich jak np. grzejniki oraz osadów mineralnych.
Aby chronić instalację przed wewnętrznymi zagrożeniami możemy wykorzystać szereg elementów takich jak środki chemiczne, filtry,
separatory zanieczyszczeń. W ofercie firmy Caleffi znajdziemy każdy
z ww. produktów.
W celu poszerzenia wiedzy dotyczącej usu‑
wania zanieczyszczeń, zapraszamy do kon‑
taktu z pracownikami firmy Caleffi (szcze‑
góły w zakładce „kontakt” na www.caleffi.
com). Zapraszamy również na kanał YouTu‑
be, gdzie prezentowane są filmy poświęcone
produktom firmy Caleffi Hydronic Solutions.

ŚRODKI CHEMICZNE

C3 CLEANER oraz C3 FAST CLEANER to środek łączący w sobie właściwości sekwestrantów oraz dyspersantów w postaci płynnej. Dodatek ten stosowany jest do usuwania zanieczyszczeń i kamienia z nowowykonanej, jak
i z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Niewątpliwie wyróżnia go
na rynku wysoka wydajność – jedno opakowanie (C3 CLEANER o pojemności 0,5 l lub C3 FAST CLEANER o pojemności 0,4 l) jest wystarczającą dawką
dla instalacji o pojemności 150 litrów, co przekłada się w przybliżeniu na instalację wyposażoną w 15 grzejników. Preparat jest środkiem bezpiecznym
o neutralnym pH, o słabym zapachu. Niezwykle istotne jest to, że nie jest
środkiem agresywnym w stosunku do materiałów najczęściej wykorzystywanych w instalacjach centralnego ogrzewania.

C1 INHIBITOR oraz C1 FAST INHIBITOR to nietoksyczny, płynny produkt
przeznaczony do ciągłego utrzymywania instalacji w dobrym stanie. Stanowi
ochronę przeciwko korozji i osadzaniu się kamienia. Podobnie jak C3 Cleaner
ma neutralne pH i delikatny zapach, a także dozuje się go w takich samych
proporcjach, czyli jedno opakowanie (C1 INHIBITOR o pojemności 0,5 l lub
C1 FAST INHIBITOR o pojemności 0,4 l) jest wystarczającą dawką dla instalacji o pojemności 150 litrów. To przekłada się w przybliżeniu na instalację wyposażoną w 15 grzejników. C1 Inhibitor może być stosowany w systemach
ogrzewania i chłodzenia, jest bezpieczny dla wszystkich materiałów metalowych oraz tworzyw sztucznych występujących w instalacjach.

[28]
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URZĄDZENIE FILTRUJĄCE CALEFFI XS®

Instalacja separatora zanieczyszczeń wymaga odpowiedniej przestrzeni montażowej, która nie zawsze jest dostępna w przypadku nowych
budynków. Rozwiązaniem takiego problemu może być zastosowanie
nowego urządzenia filtrującego Caleffi XS®.
KOMPAKTOWE WYMIARY
Kompaktowe wymiary urządzenia pozwalają na jego zastosowanie
ze wszystkimi rodzajami kotłów w instalacjach nowych i modernizowanych. Do podłączenia można zastosować przewody giętkie od strony kotła lub od strony instalacji.
FUNKCJA
Elementy usuwające zanieczyszczenia w instalacjach muszą być montowane na przewodzie powrotnym przed źródłem ciepła w taki sposób, aby wychwycić zanieczyszczenia zanim dotrą one do wymiennika ciepła i pompy obiegowej. Zasada działania urządzenia filtrującego
Caleffi XS® opiera się na:
q 	mechanicznej filtracji lekkich cząstek dzięki zastosowaniu specjalnego wkładu filtracyjnego (rozmiar oczka Ø 0,80 mm),
q 	oddzieleniu cząstek ferromagnetycznych dzięki zastosowaniu magnesu neodymowego, magnes nie ma bezpośredniego kontaktu
z czynnikiem w instalacji,
q 	separacji cięższych, większych zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu
komory o dużej pojemności.
ŁATWA OBSŁUGA
Specjalna konstrukcja pozwala na sprawdzenie stopnia zabrudzenia części filtracyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu czyszczenie można przeprowadzić w sytuacji, kiedy jest to konieczne. Po zamknięciu
zaworu kulowego można odłączyć część odpowiedzialną za gromadzenie zanieczyszczeń i wyczyścić ją. Czyszczenie może być przeprowadzone pod bieżącą wodą.
DODATKI CHEMICZNE, PŁUKANIE
Dzięki zastosowaniu dodatkowego elementu możliwe jest dozowanie środków chemicznych C1 Fast Inhibitor oraz C3 Fast Cleaner. Element ten pozwala też na płukanie instalacji.
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Reaktywacja niedrożnego systemu
Oto odrestaurowywany hotel w malowniczo położonej, narciarskiej miejscowości w Austrii. Inwestor pokusił się o modernizację kotłowni, która znajduje się na 5. piętrze w najwyższym punkcie budynku. Zostało tam zainstalowane
osiem wiszących kotłów gazowych ACV. Po uruchomieniu kotłowni okazało
się że większość grzejników… nie grzeje. Spowodowane było to częściowo
niedrożną instalacją.
Niestety projektant nie przewidział tego typu problemów. Większość pokoi
w budynku była już wyremontowana, co nie pozwalało na wymianę instalacji.
Kilka lokalnych firm usiłowało udrożnić instalację ale nie osiągnęło sukcesu.
O pomoc poproszono Polską firmę „SOLINS – Karol Szyfter” z Nowej Soli,
która jest znana w tamtej okolicy jako ekipa instalatorów do zadań specjalnych.
Pan Karol po zapoznaniu się z problemem, zgłosił się o pomoc do Firmy Fernox,
wiodącego producenta środków do zabezpieczania, udrażniania i czyszczenia
instalacji CO. Daniel Łagoda, przedstawiciel firmy Fernox na Polskę zobowiązał
się dobrać i dostarczyć odpowiednie preparaty i narzędzia.
Już po kilku dniach panowie spotkali się w Austrii. Pan Daniel dostarczył maszynę czyszczącą Fernox Powerflow Flushing Machine MKIII, środki czyszczące
Powerflushing Cleaner F5, DS40 System Cleaner oraz przeprowadził szybkie
szkolenie z obsługi maszyny, co pomogło w sprawnej reaktywacji systemu CO.
Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem okolicznych inwestorów,
którzy są w posiadaniu wielu podobnych budynków hotelowych. Będąc
pod dużym wrażeniem, większość z nich poprosiła pana Karola o przejęcie
utrzymania instalacji CO w ich hotelach.
Kolejnym etapem współpracy firm Fernox i SOLINS będzie dobór inhibitorów korozji oraz filtrów magnetycznych, które pomogą zapobiec tego
typu problemom w wyżej wspomnianym i jeszcze kilku lokalnych hotelach.
Gratulujemy!

Wilo-Yonos PICO
Stworzona dla wygody Wykonawcy
Nie musisz szukać powodu braku przepływu!
Pompa Wilo-Yonos PICO dzięki systemowi monitorowania pracy, poinformują Cię o pojawieniu się
powietrza w instalacji, blokadzie wirnika czy niewłaściwym zasilaniu.

Najwyższa jakość wykonania, pozwala na zastosowanie pomp zarówno w układach grzewczych
i chłodniczych dzięki zakresowi pracy z medium
o temp od -10° C do +110°C oraz z mieszankami
glikol/woda do 50% stężenia.

Dzięki wbudowanej funkcji deblokady wirnika,
pompa automatycznie zrywa osad i kamień,
który odkłada się w instalacji podczas okresów
przestoju. Tym samym nie musisz ręcznie odblokowywać wirnika.

Silniki naszych pomp są odporne na prąd przy
zblokowaniu, co oznacza, że nie można spalić
silnika nawet jeżeli wirnik zostanie zablokowany
przez ciała obce (np. pakuły, kamień).

Niezawodność w każdych warunkach
• Odporność na ujemne temperatury otoczenia
oraz medium do -10°C .
• Hydraulika zaprojektowana do pracy
z roztworami glikolowymi o stężeniu do 50%.

Elektronika z pamięcią ustawień. Dzięki tej funkcji pompa zawsze wraca do ustawionych parametrów pracy, również w przypadku zaniku napięcia
w sieci energetycznej.

Wygodny montaż
• Kompaktowa budowa i wymiar korpusu jak
Star-RS (szybka zamiana starych pomp oraz
pomp kotłowych).
• Najszybsze na rynku podłączenie zasilania
z wtyczką Wilo-Konektor bez użycia narzędzi.

Najwygodniejsza, najprostsza i najbardziej intuicyjna nastawa trybu pracy z dokładnością co do
0,1 metra:
ƒ instalacje grzejnikowe: lewa strona pokrętła
ƒ instalacje chłodnicze oraz ogrzewanie podłogowe: prawa strona pokrętła
ƒ szybka zamiany starej pompy; 3 biegi stałej
prędkości obrotowej
Nie musisz otwierać skrzynki elektrycznej pompy,
aby podłączyć zasilanie. Szczególnie, gdy montujesz pompę w ciężko dostępnym miejscu, dzięki
wtyczkom Wilo-Konektor szybko i wygodnie
przejdziesz przez tę procedurę oszczędzając czas
montażowy.

Komfortowa eksploatacja
• Monitoring danych pracy, wykrywanie
powietrza w instalacji, pracy na sucho oraz
stanów napięcia sieciowego.
• Precyzyjna nastawa wysokości podnoszenia
dla instalacji ogrzewania grzejnikowego oraz
podłogowego z dokładnością co do 0,1 m.
• Zintegrowane funkcje automatycznej
konserwacji; odblokowania wirnika po
okresie przestoju, funkcja odpowietrzania
zapewniająca cichą pracę instalacji.
• Najszersza na rynku charakterystyka pracy
w pełnym zakresie roboczym od 0,5 metra
do 7,5 metra nastawy.

PROMOCJA „Pomyśl o nas ciepło”

3 pompy w super cenie
oraz prezent – akcesoria sportowe!
Zestaw DOMEK zawiera
3 pompy w oryginalnych opakowaniach:
2 x Wilo-Yonos PICO

(odpowiednio 25/1-4 lub 25/1-6)

M

L

1 x Wilo-Star-Z NOVA A

XL

Kurtka przeciwdeszczowa
unisex z podszewką i kapturem,
składane do woreczka

oraz jeden z PREZENTÓW!
Ręcznik sportowy

z mikrofibry pluszowej,
składany z gumką

Termobutelka sportowa 0,35l
ze stali nierdzewnej, utrzymuje temp.
gorących i zimnych napojów do 12 h

PROMOCJ
A

PREZENT W
ŚRODKU

W zestawie promocyjnym znajduje się prezent
oznaczony na opakowaniu.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
Regulamin na stronie www.promocjewilo.pl
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System Tweetop Home
– kompletne rozwiązanie
SYSTEM TWEETOP HOME TO KOMPLETNE ROZWIĄZANIE INSTALACYJNO-GRZEWCZE. W JEGO SKŁAD WCHODZĄ
POMPY CIEPŁA, INSTALACJE OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁEJ WODY, ODBIORNIKI CIEPŁA ORAZ UKŁADY AUTOMATYKI DO STEROWANIA.

W

ramach systemu firma Tweetop
oferuje: źródło ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków –
pompy ciepła Eco Heat Pro i Eco HeatComplex, instalacje centralnego ogrzewania oraz
wody użytkowej, odbiorniki ciepła w postaci
ogrzewania płaszczyznowego – podłogowego oraz ściennego oraz układy automatyki
do sterowania systemami ogrzewania podłogowego i ściennego.
INSTALACJE WODNE I GRZEWCZE
Elementem programu Tweetop Home jest
system instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, oparty
o rury wielowarstwowe Tweetop PERT, wykonane na bazie materiału PERT II nowej generacji oraz złączki zaprasowywane z mosiądzu typu CW617N, dostępny w średnicach
14–75 mm.
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INSTALACJE WODNE
System instalacyjny Tweetop PERT
nadaje się do instalacji wody użytkowej w obiektach każdego typu. Głównym
powodem jest higieniczność tworzywa PERT,
wynikająca z jego pełnej obojętności w relacji z wodą użytkową. Drugą istotną cechą jest
gładkościenność zarówno rur, jak i wewnętrznych powierzchni kształtek mosiężnych, która minimalizuje ryzyko inkrustacji instalacji
wodnej, a tym samym możliwość stworzenia środowiska dla drobnoustrojów. Wytrzymałość termiczna rur i kształtek systemu Tweetop PERT pozwala także na bezproblemowy
przegrzew „anty legionella”.
INSTALACJE GRZEWCZE
System instalacyjny Tweetop PERT
jest przeznaczony do budowy instalacji grzewczych w obiektach każdego

typu, pracujących w szerokim spektrum temperatur (maks. parametry pracy to 90°C i 6 bar
lub 95°C i 3 bar). Systemu Tweetop PERT można użyć także do zasilenia odbiorników wody
lodowej (instalacje chłodu).
OGRZEWANIE
PŁASZCZYZNOWE
TWEETOP FLOR
Ogrzewanie podłogowe Tweetop Floor jest
kompletnym rozwiązaniem ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego dla każdego budynku i typu posadzki. W ramach systemu Tweetop Home grzejnikiem jest cała powierzchnia
podłogi. Komfort cieplny przy ogrzewaniu
podłogowym jest odczuwalny dla temperatury o 2–3°C niższej niż przy użyciu grzejników, co wpływa na ekonomiczność użytkowania (obniżenie temp. w pomieszczeniu o 1°C
to oszczędność ok. 6% energii cieplnej).

DZIAŁ INSTALACYJNY

Stosując system Tweetop Floor mamy
unikatową możliwość dopasowania systemu ogrzewania do projektu aranżacji wnętrza. Ogrzewanie podłogowe nie wymusza
na nas konieczności stosowania grzejników
przy ścianach szklanych lub skracania mebli kuchennych w celu zapewnienia miejsca
na montaż grzejnika pod oknem. Przestrzenie pod wanną, natryskiem, sprzętem AGD
lub większymi szafami mogą zostać wzięte
pod uwagę lub pominięte na etapie projektowania ogrzewania podłogowego, zależnie od potrzeb.
OGRZEWANIE ŚCIENNE
TWEETOP WALL
W systemie Tweetop Home dostępne jest ogrzewanie ścienne Tweetop Wall. Stanowi ono ekonomiczną alternatywę do wykorzystania wszędzie tam, gdzie wydajność
ogrzewania podłogowego jest zbyt niska
w stosunku do zapotrzebowania na ciepło
lub z innych przyczyn ogrzewanie podłogowe nie może być zastosowane.
Ogrzewanie ścienne daje efekt szczególnie przyjaznego odczucia komfortu cieplnego, zapewniając szybkie podgrzanie powietrza
w pomieszczeniu, a to dzięki mniejszej grubości tynku 3–4 cm (w ogrzewaniu podłogowym
6,5 cm). Promieniowanie cieplne jest absorbowane i odbijane przez wszystkie elementy
w pomieszczeniu, co pozwala zapewnić stały,
przyjemny i odpowiedni poziom temperatury.
Stosując system Tweetop Wall mamy unikatową możliwość dopasowania systemu
ogrzewania do projektu aranżacji wnętrza.
Ogrzewanie ścienne nie wymusza na nas konieczności stosowania grzejników przy ścianach szklanych lub skracania mebli kuchennych w celu zapewnienia miejsca na montaż
grzejnika pod oknem.
TWEETOP RENOVA
System Tweetop Renova posiada
wszystkie zalety ogrzewania płaszczyznowego a przeznaczony jest do montażu w miejscach, gdzie nie jest możliwe wylanie standardowej grubej i ciężkiej posadzki
betonowej. To idealne rozwiązanie przy re-
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NAJWAŻNIEJSZE ZALETY INSTALACJI WODNYCH I GRZEWCZYCH TWEETOP PERT

• trwałość oceniana na min. 50 lat;
• energooszczędność niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej;
• elastyczność promień gięcia rury wynosi 4–5 Dz, co w połączeniu z brakiem pamięci kształtu
sprawia, że przy układaniu instalacji można, w średnicach 16 –32, zastąpić kolana łukami;
• bardzo mała wydłużalność cieplna (0,025 mm/mK), porównywalna z rurami tradycyjnymi, znacznie
ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłużeń termicznych;
• a bsolutna szczelność wykonywanych połączeń;
• możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji poprzez użycie kształtek przejściowych
wyposażonych w gwinty;
• m ały ciężar.
montach istniejących budynków. Często system stosowany jest także w budynkach o konstrukcji szkieletowej, na stropie drewnianym.
TWEETOP AUTOMATYKA
W ofercie systemu Tweetop Home,
znajduje się szeroka gama elementów sterowania ogrzewaniem typu płaszczyznowego. Termostaty pokojowe 230 V współpracujące z siłownikami 230 V mogą być
stosowane jako elementy regulacyjne w układach ogrzewania płaszczyznowego. Stanowią one uzupełnienie dla zaworów dławiących na rozdzielaczach oraz dla regulacji

pogodowej wbudowanej w źródło ciepła. Siłowniki są montowane na belce powrotnej
rozdzielacza w miejscu górnych części zaworów, bezpośrednio lub poprzez skrzynkę połączeniową. Układy ogrzewania podłogowego można także łączyć z obiegami
grzewczymi pracującymi na tzw. wysokich
parametrach, pod warunkiem użycia zestawu
mieszającego.
POMPA CIEPŁA
ECO HEAT PRO
Pompa ciepła uhonorowana została Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do podgrzewania wody
użytkowej wykorzystuje ciepło zakumulowane w zużytym powietrzu wentylacyjnym
budynku, co pozwala w prosty sposób zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody
użytkowej. Charakteryzuje ją wysoka wartość
współczynnika COP 3,9. Woda podgrzewana

jest w higienicznym zasobniku o pojemności
200 i 300 litrów, a więc dopasowanym do potrzeb małych i dużych rodzin. Efektem dodatkowym, cennym użytkowo szczególnie latem,
jest chłodzenie pomieszczeń. Zamontowana w piwnicy osusza pomieszczenia uwalniając mury od wilgoci. Dzięki temu, że pompa
EcoHeat Pro pozyskuje energię cieplną z powietrza wentylacyjnego wyrzucanego z budynku, ciepła woda dostępna jest przez 365
dni w roku bez względu na aktualne warunki
atmosferyczne.
POMPA CIEPŁA ECO HEAT
COMPLEX
Pompy ciepła EcoHeatComplex są
doskonałą alternatywą dla tradycyjnych źródeł ciepła, jak kotły węglowe, gazowe, olejowe,
czy też opalane biomasą. Pozyskując aż 80%
energii cieplnej z powietrza zewnętrznego,
przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery, nie emitując przy
tym spalin, ani nie generując popiołu oraz innych zanieczyszczeń. Z uwagi na wyjątkowo
wysoki współczynnik COP, wynoszący maks.
5,7, pompa ciepła EcoHeatComplex stanowi
idealne oraz tanie rozwiązanie do ogrzewania
domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu termodynamicznego przystosowanego do polskich warunków klimatycznych,
pompa ciepła EcoHeatComplex pozyskuje
energię cieplną z powietrza zewnętrznego
o temperaturze nawet do -25°C. W okresie
letnim bardzo użyteczną okazuje się funkcja
chłodzenia, służąca do obniżania temperatury
w pomieszczeniach. Montaż pompy nie wymaga skomplikowanych i kosztownych prac
ziemnych. Zastosowanie inwertera do sterowania pracą sprężarki pozwoliło na wprowadzenie płynnej regulacji wydajności cieplnej
pompy, dostosowując ją do aktualnego zapotrzebowania budynku oraz unikając w ten
sposób częstych zatrzymań i uruchomień
urządzenia. Dzięki temu wydłużono żywotność pompy i zmniejszono zapotrzebowanie na energię.
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NIBE BA-SVM kompaktowa
instalacja grzewcza
FIRMA NIBE-BIAWAR SPRAWIA, ŻE MONTAŻ POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA JESZCZE NIGDY NIE BYŁ TAK PROSTY!
NIBE BA-SVM TO NIEZAWODNA, KOMPAKTOWA INSTALACJA GRZEWCZA.

D

ążenie do obniżania kosztów ogrzewania budynków oraz cele
klimatyczne i uwarunkowania prawne powodują, że coraz więcej
osób poszukuje alternatywnych sposobów zapewnienia komfortu
cieplnego w pomieszczeniach. Ze względu na rosnącą świadomość
ekologiczną i technologiczną, możliwość pozyskania dotacji oraz dostępność innych mechanizmów wsparcia, coraz większą popularność
zyskują pompy ciepła, zwłaszcza typu powietrze/woda.
Olbrzymią popularnością od wielu lat cieszą się powietrzne pompy
ciepła NIBE SPLIT, które są optymalnym rozwiązaniem grzewczym stosowanym zarówno w nowych budynkach jak i w budynkach istniejących,
poddawanych termomodernizacji. Pompy ciepła powietrze/woda
typu SPLIT to urządzenia, w których układ chłodniczy rozdzielony jest
na dwie jednostki: zewnętrzną NIBE AMS 10 oraz najnowszą, kompaktową jednostkę wewnętrzną NIBE BA‑SVM.
CENTRALA „WSZYSTKO W JEDNYM”
Nowością w ofercie marki NIBE jest kompaktowa jednostka wewnętrzna NIBE‑BASVM, której produkcja odbywa się w nowo wybudowanej,
imponującej fabryce BIAWAR Produkcja w Suwalskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Białymstoku. Specjalnie utworzone do tego celu, trzy
nowoczesne linie montażowe gwarantują wysoką wydajność produkcji
sięgając 200 sztuk jednostek tygodniowo.
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NIBE BA‑SVM to kompletna centrala wewnętrzna z wbudowanym
sterownikiem, która poprzez zintegrowanie komponentów ułatwia
i przyspiesza instalację oraz oszczędza miejsce w kotłowni. Przeznaczona do współpracy z pompami ciepła typu split centrala wewnętrzna
BA‑SVM, oprócz wbudowanego sterownika z kolorowym wyświetlaczem, wyposażona jest w wężownicowy, emaliowany zasobnik c.w.u.
o pojemności 180 l, elektryczny podgrzewacz pomocniczy o maksymalnej mocy 9 kW, grupę bezpieczeństwa, naczynie przeponowe
o pojemności 10 l, manometr oraz skraplacz. Elektronicznie sterowana
pompa obiegowa optymalizuje pracę systemu i minimalizuje zużycie
energii. Centrala umożliwia także podłączenie zewnętrznego źródła
ciepła, np. kotła gazowego.
Zaawansowany sterownik pozwala na sterowanie urządzeniem bezpośrednio na intuicyjnym, kolorowym wyświetlaczu oraz zdalnie przez
Internet za pomocą aplikacji NIBE Uplink lub witryny nibeuplink.com.
Wbudowany sterownik umożliwia monitorowanie pracy całego systemu grzewczego z pompą ciepła i rekuperatorem NIBE ERS, kontroluje
współpracę z systemem fotowoltaicznym NIBE PV, daje możliwość
chłodzenia 2- i 4-rurowego, przegrzewu okresowego, wygrzewania
posadzek, programowania czasowego pracy pompy ciepła dostosowując ją do indywidualnych preferencji, okresu urlopowego czy tańszej
taryfy i wiele innych.

DZIAŁ INSTALACYJNY

Jednostka wewnętrzna BA‑SVM 10-200 dba o przygotowanie c.w.u., zapewnia ogrzewanie i chłodzenie budynku
dbając o najwyższą efektywność systemu. Produkcja ciepła
odbywa się w sposób niezawodny i ekonomiczny dzięki
zastosowaniu zaawansowanego sterownika oraz najwyższej
jakości wbudowanych podzespołów.
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ZALETY NIBE‑BA‑SVM:
q 	Wraz z jednostką zewnętrzną NIBE AMS 10 tworzy kompletny system
do ogrzewania, chłodzenia i produkcji c.w.u.
q 	Klasa energetyczna A+++ (dot. zestawu BA‑SVM 10-200/12E z AMS 10).
q 	Wyposażona w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem.
q 	Wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania.
q 	Możliwość zapisywania ustawień i plików logów, co umożliwia szybsze
programowanie podobnych instalacji oraz diagnostykę.
q 	Przygotowana do podłączenia do Internetu i zdalnego monitoringu
lub zarządzania pracą przez witrynę nibeuplink.com lub aplikację
mobilną NIBE Uplink app.
q 	Umożliwia rozbudowanie systemu i komunikację z rekuperatorem
NIBE ERS i systemem fotowoltaicznym NIBE PV, zapewniając jeszcze
większe oszczędności, a nawet niemal zerowe rachunki za energię.
q 	Łatwy i szybki montaż w budynkach nowych i modernizowanych.
q 	Zintegrowany emaliowany zasobnik c.w.u. o pojemności 180 l, wyposażony w anodę tytanową.
q 	Wbudowana funkcja zwalczania bakterii Legionella.
q 	Wbudowany elektryczny ogrzewacz pomocniczy o stopniowanej
mocy do 9 kW.
q 	Elektronicznie sterowana pompa obiegowa optymalizująca pracę
systemu i minimalizująca zużycie energii.
q 	Wbudowane zawory przełączające do chłodzenia i przygotowania
c.w.u.
q 	Wbudowane naczynie przeponowe i manometr.

WIELOFUNKCYJNY NIBE SPLIT
Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia aż 58°C na zasilaniu systemu
grzewczego z pracy samej sprężarki, a z dodatkowym źródłem ciepła
aż do +65°C, będąc tym samym idealnym rozwiązaniem do termomodernizacji budynków, w których użytkownicy chcą zachować istniejący
system grzejnikowy. Dzięki możliwości odwrócenia obiegu chłodniczego,
system NIBE SPLIT oprócz ogrzewania i produkcji c.w.u., zapewnia również
chłodzenie w okresie letnim. Wykorzystanie w pompach ciepła NIBE
SPLIT technologii inwerterowej sprawia, że moc sprężarki dostosowuje
się do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło, dzięki czemu
urządzenia te zapewniają wyższą niż tradycyjne pompy efektywność
pracy. Technologia ta zapewnia większą trwałość, większy komfort
i mniejsze zużycie prądu, dzięki czemu pompy ciepła osiągają wysoki
współczynnik sprawności. W przypadku pompy SPLIT 6 kW wynosi on
5,32 przy A7/W35 wg EN14511.
Pompa ciepła NIBE SPLIT wyróżnia się niezwykłą elastycznością
w doborze lokalizacji i prostotą instalacji. Jednostkę zewnętrzną AMS 10
oraz wewnętrzną BA‑SVM łączy się ze sobą systemem rur chłodniczych,
a następnie wypełnia się czynnikiem R410A, w który pompa ciepła
jest fabrycznie wyposażona. Jednostkę zewnętrzną możemy zawiesić
na ścianie budynku, za pomocą uchwytów ściennych lub postawić
na stelażu naziemnym przy ścianie budynku.
Dodatkowe atuty typoszeregu NIBE SPLIT to cicha praca (32 dB(A)
wg EN11203, w odległości 2 m), szeroki zakres temperatury pracy (od -20°C
do +43°C), brak konieczności wykonywania kolektora gruntowego,
szybkość instalacji, niska awaryjność i łatwość obsługi. Poprzez zastosowanie dodatkowych akcesoriów, system grzewczy oparty na pompie
NIBE SPLIT daje możliwość obsługi kilku obiegów grzewczych o różnych

temperaturach zasilania (np. grzejniki, podłogówka, obieg basenowy),
zliczanie wyprodukowanej energii cieplnej, czy sterowanie urządzeniem
za pomocą sterownika pokojowego z wyświetlaczem.
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Premiery KAN
2020 rokiem nowości!
SYSTEM KAN-THERM TO JEDYNE W SWOIM RODZAJU, UNIKALNE PODEJŚCIE DO OBSŁUGI RÓŻNORODNYCH
INWESTYCJI, GWARANTUJĄCE PROFESJONALNE, KOMPLETNE I MULTISYSTEMOWE ROZWIĄZANIA W OFERCIE
JEDNEGO PRODUCENTA.

N

owoczesny, kompleksowy, energooszczędny, trwały i niezawodny, szybki i prosty w montażu oraz oferujący materiały najwyższej
jakości – takie wymagania stawiają inwestorzy, projektanci oraz
wykonawcy dla obecnych systemów rurowych. Konieczność zastosowania w obrębie tej samej instalacji różnych materiałów, a także małych
i dużych średnic rur i kształtek, często zmusza osoby odpowiedzialne
za dobór i montaż konkretnego rozwiązania technicznego do wykorzystywania elementów różnych producentów – ale nie w przypadku
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oferty KAN-therm – jedynej tak kompleksowej na rynku. Dlatego nie
zwalniamy tempa i w tym roku wdrażamy liczne nowości, które w pełni
odpowiadają na rosnące wymagania rynku, a nasz system czynią jeszcze
bardziej kompletnym. Oto nasze tegoroczne premiery!
SYSTEM KAN‑THERM ULTRALINE
System KAN‑therm UltraLine to bezoringowe połączenia dla profesjonalistów! Nowatorskie i unikalne na rynku instalacyjnym rozwią-
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Innowacyjna technologia produkcji i zastosowanie profilu ze stali nierdzewnej o większej średnicy wewnętrznej i mniejszej grubości
ścianki niż w przypadku konstrukcji z mosiądzu sprawiły, że hydrauliczne możliwości rozdzielaczy KAN‑therm InoxFlow są prawie dwa
razy większe niż w przypadku wersji mosiężnej, bez utraty wytrzymałości mechanicznej.
Wszystkie rozdzielacze KAN‑therm InoxFlow są objęte 10‑letnią
gwarancją na profil belki oraz 2‑letnią gwarancją na elementy sterujące, elementy automatyki i pompę obiegową.
Szeroki wachlarz wariantów nowych rozdzielaczy KAN‑therm
InoxFlow w 100% pokrywa obecne konstrukcje mosiężne i docelowo
zastąpi je w ofercie KAN. W celu ułatwienia identyfikacji serii rozdzielacza InoxFlow wprowadzamy nowy literowy system ich oznaczania
– od teraz jego symbol jednoznacznie i intuicyjnie opisuje wersję i jej
wyposażenie.
zanie przeznaczone jest do wykonywania zarówno standardowych
wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej, a także specjalistycznych instalacji rurowych jak np. sprężone powietrze.
To system, który w jednej konstrukcji skupia w sobie najważniejsze zalety różnych rozwiązań technicznych dostępnych do tej pory
na rynku instalacyjnym. Główną ideą przyświecającą tej konstrukcji jest
możliwość swobodnego konfigurowania kompletnego rozwiązania.
Nasza nowość to system rur i kształtek, które mogą być swobodnie
dobierane w zależności od preferencji i potrzeb projektanta, instalatora lub inwestora. Jego innowacyjność polega na możliwości łączenia trzech różnych konstrukcji rur tworzywowych przy wykorzystaniu
dwóch materiałów kształtek – pełna kompatybilność. Ich bezoringowa konstrukcja oraz sposób łączenia wykorzystujący technikę nasuwanej tulei stanowią o wyjątkowości tego produktu. System KAN‑therm
UltraLine to pierwszy w pełni modułowy system instalacyjny
na rynku! Każdy rodzaj instalacji może być wykonany w obrębie jednego systemu! A to zdecydowana korzyść, chociażby względem zakupów materiałów, czy używanych do pracy narzędzi!
KAN‑THERM INOXFLOW
Z dumą przedstawiamy Państwu KAN‑therm InoxFlow, dzięki któremu możesz więcej! Bez wątpienia rozdzielacz to kluczowy element
do dystrybucji i równomiernego rozdziału medium grzewczego lub
chłodzącego. Znajduje wykorzystanie zarówno w instalacjach grzewczych grzejnikowych, ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego
(podłogowego, ściennego, sufitowego) oraz w instalacjach ciepłej
i zimnej wody użytkowej. Czerpiąc z kilkudziesięciu już lat doświadczenia, w tym roku KAN wprowadza do swojej oferty zupełnie nową
linię tych produktów opartą o belki ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

SZAFKI SLIM I SLIM+
Nowa linia podtynkowych szafek instalacyjnych KAN‑therm Slim
i Slim+ to przede wszystkim innowacyjna bezramkowa konstrukcja
opracowana przez konstruktorów KAN. Nowoczesny design i unikalna konstrukcja wyróżniają te rozwiązania.

Swoją nazwę zawdzięczają cienkiej (slim) konstrukcji frontu, który
doskonale licuje się z powierzchnią ściany. Inwestorzy na pewno docenią ich nowoczesny design oraz wysoką higieniczność i estetykę. Instalatorów natomiast ucieszy łatwy i szybki montaż, bez konieczności
stosowania dodatkowych narzędzi, a także prosta konstrukcja. Opracowując tak innowacyjne rozwiązanie firma KAN postawiła na jeszcze
większa estetykę, a także podniesienie funkcjonalności i rozwiązania
umożliwiające zachowanie higieniczności na najwyższym poziomie.
Szafki podtynkowe mocowane są w bruździe ściennej, co pozwala na estetyczne ukrycie rozdzielacza i innych elementów składowych
instalacji w konstrukcji przegrody budowlanej. Ściągany front pozwala na wygodny dostęp do wszystkich urządzeń, a dostęp do korpusu
szafki chroniony jest za pomocą tzw. zamka „na monetę”. Oferujemy
modele o różnych wymiarach, co pozwala na dopasowanie ich do konkretnego zastosowania oraz dostępnej przestrzeni.
Bogata oferta Systemów KAN‑therm umożliwia indywidualne podejście do każdego inwestora oraz pozwala na wykonanie instalacji dopasowanej pod kątem technicznym i ekonomicznym. Specjaliści KAN
pomogą w dobraniu optymalnego rozwiązania oraz technologii wykonania. Współpraca z KAN to profesjonalne podejście oraz nieograniczone możliwości! Wybierz najbardziej kompletny system na rynku
i niezmiennie wysoką jakość lidera tych rozwązań!
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kan‑therm.com
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Spotkaj się z nami!
32 miasta
4 miesiące w drodze

15 000 kilometrów do pokonania
GDYNIA
GDAŃSK
SZCZECIN

BIAŁYSTOK

GORZÓW
WLKP
POZNAŃ

WARSZAWA
ŁÓDŹ

ZIELONA
GÓRA

RADOM
CZĘSTOCHOWA

LUBLIN

WAŁBRZYCH OPOLE
KATOWICE
KRAKÓW
BIELSKO-BIAŁA

www.kan-therm.com
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Comfort BDT PM pompa
cyrkulacyjna z zegarem cyfrowym
GRUNDFOS PRZYKŁADA WIELKĄ UWAGĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA. DLATEGO POMPY CYRKULACYJNE TEJ
MARKI SĄ NIEZWYKLE ENERGOOSZCZĘDNE W DŁUGIM OKRESIE PRACY. SĄ TEŻ WYPOSAŻONE W FUNKCJE MONITORUJĄCE PRACĘ INSTALACJI, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ KOMFORT UŻYTKOWNIKA. POZWALAJĄ TEŻ NA OBNIŻENIE
KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I CYRKULACJĄ WODY CIEPLEJ.

P

rzy pracy ciągłej pompy cyrkulacyjnej
koszty za przygotowanie cieplej wody
są porównywalne z kosztami związanymi z cyrkulacją wody w przewodach. Oferta
Grundfos została wzbogacona o nowy domowy
cyrkulator z zegarem cyfrowym. Jednocześnie w ofercie Grundfos pozostają pompy
bardzo znane i cenione przez Instalatorów –
Comfort B PM oraz Comfort BA PM Autoadapt.
KOMFORT STEROWANY ZEGAREM
CYFROWYM
Czas pracy pompy Comfort B PM jest sterowany zegarem cyfrowym. Można wybrać trzy
zakresy pracy pompy według wymagań użytkownika lub skorzystać z ustawień fabrycznych.
Bardzo łatwy i przejrzysty interfejs prowadzi
użytkownika krok po kroku przy nastawach
lub przy zmianie czasu pracy pompy.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem skutecznie chroni pompę przed uszkodzeniem
i w przypadku braku wody w korpusie pompa
automatycznie zatrzymuje się. To urządzenie
określa się również jako „dwie pompy w jednej”,
ponieważ głowice we wszystkich modelach
Comfort są zamienne – wystarczy wymienić
tylko tę część urządzenia pozostawiając korpus
pompy na instalacji. Jest to istotne w przypadku
wymiany starej lub uszkodzonej pomy Comfort.
Wymiana głowicy jest bardzo łatwa i możemy
dokonać tego bez pomocy instalatora. Bardzo
ważnym jest, by zarówno po stronie ssawnej
jak i tłocznej była zamontowana armatura odcinająca. Grundfos proponuje wersję z zaworem
odcinającym i zaworem zwrotnym w komplecie
do oddzielnego montażu. Jest dostarczana tak
jak wszystkie pompy Comfort – razem z otulinami termoizolacyjnymi i kablem zasilającym
1,5 m z wtyczką typu Shuko.
Ze względu na przeznaczenie korpusy
pomp Comfort B PM wykonane są mosiądzu,
co skutecznie zabezpiecza przed korozją. Jest
to pompa bardzo energooszczędna – pobór
mocy od 2 – 7 W udało się osiągnąć dzięki
nowoczesnemu silnikowi z magnesami stałymi.
Sterowanie czasem pracy pompy cyrkulacyjnej

ustawia wymagania co do natychmiastowej
dostępności ciepłej wody w kranach. Powoduje
to obniżenie kosztów za energię elektryczną
nawet o 97% i kosztów związanych ze stratą
ciepła w przewodach do 48% w porównaniu
do pracy ciągłej pomp konwencjonalnych.
Ten model pompy posiada trzy niezależne
tryby pracy – oprócz Autoadapt także tryb
pracy temperaturowy i tryb pracy ciągłej.
W trybie pracy temperaturowej pompa pracuje w ustalonym według algorytmu zakresie
temperatur mierzonym na wyjściu ze zbiornika i na pompie. Ten zakres temperatur jest
związany z temperaturą w zbiorniku – np. dla
temperatury wody 60°C w zbiorniku pompa
zaczyna pracować przy temperaturze 42°C
i zatrzyma się przy temp 48°C. Jest to bardzo
korzystne, ponieważ ciepła woda jest dostępna
zawsze, a jednocześnie znacznie obniżamy
koszty energii elektrycznej i cieplnej.
Pompa Comfort Autoadapt działa także w trybie
pracy ciągłej, który może być wykorzystany przy
współpracy z kotłem gazowym. Jeżeli pompa
nie pracuje przez 8 godzin, to automatycznie
się uruchamia na 15 minut. Jeżeli kocioł gazowy
wyposażony jest w funkcję dezynfekcji, czyli
podniesienia temperatury w określonym czasie,
pompa Comfort to rozpozna i również włączy
się automatycznie na 15 minut.

według potrzeb użytkownika pozwala zredukować koszty zużycia energii elektrycznej
nawet o 60%. Semisferyczna konstrukcja silnika
zapewnia maksymalną odporność wirnika
na blokowanie przez wytrącające się związki
wapnia. Jest to istotne szczególnie przy temperaturze wody w zbiorniku powyżej 60°C.
3W1 – POMPA CAŁKOWICIE
AUTOMATYCZNA
Comfort BA PM Autoadapt to pompa,
która ma wbudowany automatyczny kalendarz zgodnie z którym użytkownik końcowy

NIEZAWODNA NA DŁUGO
Comfort B PM to najbardziej popularny
i ceniony przez instalatorów model pompy
Grundfos Comfort. Pracuje w instalacjach,
w których nie jest wymagane sterowanie pracą
pompy lub gdy pompa jest sterowana przez
źródło ciepła np. kocioł gazowy. Urządzenie,
tak jak wszystkie modele energooszczędne,
wyróżnia się poborem mocy do maksymalnie
7  W. Dostarczana jest razem z otulinami termoizolacyjnymi oraz z kablem 1,5 z wtyczką typu
Shuko w komplecie. Posiada zabezpieczenie
przed suchobiegiem. Pompa gwarantuje cichą pracę (< 43 dB) i długi okres eksploatacji.
Przy wymianie starej lub uszkodzonej pompy
Comfort wystarczy wymienić tylko głowicę.
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Always the best climate for

BEZPROBLEMOWY MONTAŻ
EFEKTYWNEJ WENTYLACJI

Zehnder ComfoAir Q to seria central wentylacyjnych, które wyróżnia najwyższa wydajność i efektywność energetyczna. Atutem jest przyjazny dla wykonawcy i bezproblemowy montaż, intuicyjna procedura pierwszego uruchomienia oraz unikalna możliwość przekształcenia wersji z lewej na prawą.
Wysoka estetyka, cicha praca, kompatybilność z systemowymi komponentami dystrybucji powietrza
oraz bardzo szeroki program wariantów sterowania optymalnie dopełniają całość.
Zapytaj producenta o kompletny system rekuperacji, teraz także z rozszerzoną,
5-letnią gwarancją!
www.zehnder.pl
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Odpływy liniowe
Geberit CleanLine
STREFA PRYSZNICA W ŁAZIENCE KOJARZY SIĘ ZAWSZE Z WYJĄTKOWYM KOMFORTEM, DLATEGO KAŻDY Z NAS
CHCE, ABY TA PRZESTRZEŃ BYŁA PERFEKCYJNIE DOPRACOWANA. DOTYCHCZAS KRÓLOWAŁY BRODZIKI, JEDNAK
WSPÓŁCZEŚNIE CORAZ WIĘCEJ OSÓB REZYGNUJE Z NICH NA RZECZ PROSTSZYCH I BARDZIEJ ELEGANCKICH ROZWIĄZAŃ. POZA PANELAMI PRYSZNICOWYMI SZCZEGÓLNIE MODNYM, PRZEMYŚLANYM I ESTETYCZNIE MINIMALISTYCZNYM SPOSOBEM STWORZENIA STREFY PRYSZNICA JEST ODPŁYW LINIOWY – TAKI JAK GEBERIT CLEANLINE.

[42]
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edną z najważniejszych zalet odpływów liniowych jest ich zespolenie
z posadzką łazienki. Oznacza to, że wszystkie elementy związane
z połączeniem odpływu z kanalizacją są ukryte pod podłogą. Dzięki
temu całe wnętrze nabiera minimalistycznego charakteru. Wystarczy
wykorzystać szklaną ściankę prysznicową by dopełnić cały projekt.
Co więcej, odpływy liniowe wyróżniają się także dużo większą łatwością
czyszczenia. Ich charakterystyczny wygląd pozwolił na umieszczenie
wewnątrz specjalnego grzebienia, na którym zbierają się włosy – łatwo
go wyjąć i wyczyścić. Jest on gwarancją, że Twoja łazienka pozostanie
nieustannie czysta i świeża.

DESIGN SPOTYKA FUNKCJONALNOŚĆ
Seria Geberit CleanLine dzieli się na trzy rodzaje odpływów:
q Geberit CleanLine 20,
q GeberitCleanLine 60,
q Geberit CleanLine 80.
Pierwsze są gładkie i nieco wgłębione, drugie – jednolicie płaskie
z wcięciami po bokach. Geberit CleanLine 80 natomiast wyróżnia się
wyprofilowanym spadkiem. Jednocześnie jako jedyny model ma zróżnicowaną kolorystykę – występuje w barwach chromowanej czerni,
stali oraz złocistym kolorze szampańskim.
Szerokość rynien zbiorczych Geberit CleanLine wynosi od 4,3 cm, dla
Geberit CleanLine 60 i 20 do 4,7 cm dla Geberit CleanLine 80. Natomiast
ich długość – od 30 do 130 cm, a w przypadku Geberit CleanLine 20
nawet 160 centymetrów. Dzięki temu możesz dowolnie wybierać, aby
jak najlepiej zaprojektować swoją łazienkę.
Powyższe wymiary nie są zadowalające? Żaden problem! Każdy
z modeli CleanLine możesz bezproblemowo przyciąć, aby dopasować
go do budowy swojej łazienki! Dla bezpieczeństwa miejsca cięcia
dodatkowo zabezpiecza się zaślepkami.
Dla absolutnych minimalistów CleanLine ma jeszcze jeden model
– to ukryta rynna zbiorcza, którą pokrywa się płytkami ceramicznymi.
171 milimetrów wystarczy, by zapewnić funkcjonalne i efektywne odprowadzanie wody. Dzięki temu odpływ jest praktycznie niewidoczny.
Warto wiedzieć, że aby zapewnić poprawność działania, należy wzdłuż
linii odpływu wstawić wąski pasek płytek o szerokości rynny. Zapewniając spadek, woda będzie bezproblemowo odpływała.
O TYM WARTO PAMIĘTAĆ
Nie wszystkie odpływy pasują do każdej łazienki. Aby zabezpieczyć
się przed pomyłką należy sprawdzić, jakie płytki będą wykorzystane
do wykończenia podłogi oraz posadzki pod prysznicem, a w przypadku
okładziny, jaką będzie miała grubość wraz z warstwą kleju. W przypadku
płytek o grubości poniżej 8 mm wyborem jest jedynie Geberit CleanLine
60 do cienkich okładzin – dopiero powyżej 13 mm można stosować
każde rozwiązanie, także odpływ ukryty do pokrycia płytkami.
O odpływie liniowym należy też pamiętać przed samą budową łazienki, gdyż należy wydzielić na niego miejsce jeszcze przed wylaniem
i umieszczeniem jastrychu. Dopiero po instalacji odpływu powinno się
zalewać wewnętrzne elementy jastrychem. Warto pamiętać, że wówczas
niemożliwe będzie jakiekolwiek manipulowanie elementami kanalizacyjnymi. Dlatego cały proces należy wcześniej przemyśleć i zaplanować.
Ważne jest również, że poziom samego jastrychu nie może być
identyczny w strefie prysznica i na reszcie powierzchni łazienki. Pod
prysznicem musi być odpowiednio obniżony, aby zrównać się z odpływem, który jest zawsze nieco obniżony w stosunku do posadzki.
HYDROIZOLACJA W ODPŁYWACH CLEANLINE
Najważniejsze w całej budowie łazienki z odpływami liniowymi są
spadki. Zapewnienie wzdłuż linii rynny ok. 1% spadku z lewej i prawej

strony oraz 1–2% spadku prostopadle do rynny zagwarantuje najlepsze
efekty. Dobrą praktyką jest lekkie dociśnięcie rynny zbiorczej w świeżej
zaprawie. Zabezpieczy to przed nieprzyjemnym efektem stojącej wody.
Aby zabezpieczyć podłogę przed niszczeniem Geberit CleanLine został wyposażony we wtryskiwaną już na etapie produkcji folię
uszczelniającą. Jest ona niezawodna i montuje się ją razem z odpływem.
Wkleja się ją najpierw w warstwę zaprawy uszczelniającej, a następnie
rozprowadza zaprawę także z wierzchu, jednocześnie zatapiając narożniki w zaprawie. Dla całkowitego zabezpieczenia maluje się całą ścianę
i podłogę w obrębie natrysku masą uszczelniającą.
Warto pamiętać, że każda łazienka jest inna a jej właściciele mają
zawsze inne potrzeby i upodobania, dlatego każda budowa odpływu
będzie przebiegała inaczej. Stąd najlepszym rozwiązaniem będzie
kontakt z doradcą technicznym lub fachowym wykonawcą, który
uwzględni wszystkie potrzeby na etapie projektowania lub montażu
oraz pomoże dobrać odpowiedni rodzaj odpływu.

POZNAJ odpływ Geberit CleanLine60
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Kuchnia w miętowym odcieniu
ŁĄCZY W SOBIE BŁĘKIT, BIEL I SELEDYN. KOJARZY SIĘ Z LATEM, DODAJE ŚWIEŻOŚCI. ŚWIETNIE PASUJE DO KUCHNI.

M

owa o kolorze mięty – inspirującym,
doskonale sprawdzającym się, gdy
chcemy wykreować niebanalną, przytulną aranżację. Może znajdować się na dużych
powierzchniach, jak na przykład ściana czy
zabudowa kuchenna, idealnie sprawdza się
również jako dodatek, za sprawą którego wnętrze
potrafi przejść niezwykłą metamorfozę. Lubi
towarzystwo skandynawskiego minimalizmu,
ale jeszcze lepiej pasuje do nowoczesnych
przestrzeni z posmakiem rustykalnym, prowansalskim.
POMYSŁ NA WNĘTRZE
Do przykładowej kompozycji projektant
wybrał zabudowę meblową w kolorze miętowo‑turkusowym. Delikatnie stylizowane
na klasyczne fronty szafek mają subtelne frezy
w formie ramek i nieduże srebrne uchwyty.
Górne półki, częściowo otwarte, mieszczą
naczynia z białej ceramiki. Spokojna barwa
mebli została zestawiona z czystą bielą ścian
i płytek‑cegiełek, a także – dla kontrastu –
z ciemnoszarym blatem, grafitowym jednokomorowym zlewozmywakiem oraz niemal
czarnymi płytkami nad piecem.
Do zlewu dobrano baterię Zumba. Wyróżnia
ją nie tylko pasujący do całej aranżacji miętowy
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kolor wylewki. Jej istotnymi cechami są giętkość, plastyczność, możliwość zmiany kształtu
i zasięgu. Zapewnia to wygodne użytkowanie,
szczególnie gdy chcemy umyć czy napełnić
wodą nietypowe naczynia, na przykład wazony
lub duże garnki.
POD OKNEM
Strefę zmywania projektant ulokował pod
jednym z okien, z którego roztacza się widok
na ogród. Zieleń króluje na parapetach mieszczących doniczki z miętą i innymi aromatycznymi ziołami.
Wnętrze jest jasne, napełnione dziennym
światłem. Po zmroku oświetlenie zapewniają
oczka halogenowe oraz lampa z dużym kloszem
z mlecznego szkła.
Kolor zielony w połączeniu z bielą ścian
i beżem rolet działa kojąco niczym miętowa
herbata. Do tej spokojnej strefy projektant
dodał jednak mocne, energetyczne barwy
oranżu i żółci, a także odważne wzorzyste powierzchnie. To dla odmiany pobudza, inspiruje
do działania.
Jedna ze ścian została pokryta tapetą
z motywami ptaków i roślin, przypominającą
haftowaną makatkę ludową. Podobną kolorystykę mają poduchy na ławce w stylu rusty-

kalnym, ze schowkiem pod tapicerowanym
siedziskiem. Mocnym, błyszczącym oranżem
zwracają uwagę krzesła przy okrągłym białym
stole na cylindrycznej nodze, przypominającym
bardziej stolik z kawiarenki niż typowy stół
kuchenny. Wzory – geometryczne – znajdują
się na posadzce z terakoty.
Zaskakujące jest to zestawienie form, materiałów, nowoczesności i stylu rustykalnego.
Całość jednak doskonale ze sobą harmonizuje,
urzekając barwami lata, owoców, ziół.
Aranżacja emanuje domowym ciepłem,
relaksuje, a równocześnie motywuje do aktywności. Jest jak ulubiona kawiarenka przeniesiona
do pachnącego miętą domu.
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AQUA – niezawodne stelaże

podtynkowe na miarę potrzeb
CZY MOŻNA POŁĄCZYĆ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Z WYTRZYMAŁOŚCIĄ, PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU FUNKCJONALNOŚCI PRODUKTU? PRZYKŁAD STELAŻY PODTYNKOWYCH AQUA POKAZUJE,
ŻE TAK. SERIA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKACH: INWESTORACH I INSTALATORACH, DAJĄC IM PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ORAZ GWARANCJĘ NIEZAWODNOŚCI
PRZEZ DŁUGIE LATA.
w zakresie -45° i +45°. Dodatkowym atutem
serii AQUA są obrotowe stopy stelaża (obrót
w dwóch lub czterech pozycjach co 90°) oraz
hamulce w stopach umożliwiające szybkie i stabilne ustawienie ramy na wybranej wysokości.

IDEALNE DOPASOWANIE
Seria AQUA to siedem stelaży podtynkowych, które można zainstalować w dowolnej
przestrzeni łazienkowej. Znajdziemy wśród
nich stelaże standardowe, niskie, bardzo wąskie, ultracienkie czy takie do wmurowania
w ścianę. Ponadto, zastosowane w nich zbiorniki
wyposażono w cztery punkty podłączenia
wody (z boku zbiornika – po prawej lub lewej
stronie, oraz od góry – w dwóch przeciwległych
kierunkach). To ukłon w stronę instalatorów,
pozwalający na doprowadzenie wody z sieci
wodno‑kanalizacyjnej i niewymagający montażu dodatkowych elementów sanitarnych.

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
Dzięki uniwersalnym uchwytom mocującym
QUICK FIX stelaże AQUA można instalować
równolegle do ściany lub rogu pomieszczenia. Uchwyty mają zdolność pełnego obrotu
wokół własnej osi (360°), a ich stopa uchyla się

Rozwiązania te dają możliwość montażu stelaży
nawet na nierównej ścianie czy pod skosem
i to bez konieczności wsparcia drugiej osoby.
SPŁUKIWANIE NA DWA SPOSOBY
Czasem projekt architektoniczny łazienki
wymusza na nas zmianę koncepcji oraz aranżacji wnętrza. Tworząc serię AQUA, producent
pomyślał także o tym. Wybrane stelaże podtynkowe (serie 2 i 4) zostały wyposażone w dwa
otwory rewizyjne (a nie jeden) pozwalające
na montaż przycisku zarówno od przodu –
na ścianie pionowej, i od góry – na półce nad
stelażem. Zadbano również o duży wybór samych przycisków. W ofercie znajdują się 34
przyciski mechaniczne dostępne w szerokiej
gamie kolorystycznej oraz sześć przycisków
pneumatycznych.

ADAM PIOTROWSKI,
Mistrz Polski Instalatorów
Stelaże podtynkowe AQUA to najwyższa jakość
produktów pozwalających na łatwą i szybką
instalację przez jedną osobę. Warto też podkreślić
25-letnią gwarancję, którą zostały objęte stelaże
galwanizowane z pneumatycznym systemem
spłukiwania. Słowem, seria AQUA to symbol
niezawodności godny polecenia.

GŁÓWNE ZALETY AQUA
q Łatwy montaż przez jedną osobę
q 	Uniwersalne uchwyty mocujące QUICK FIX
q Odporność na korozję – galwanizacja
q 	Regulowany montaż kolana odpływowego
q Podłączenie wody na cztery sposoby
q 	Przycisk spłukujący na górze lub z przodu
q 	Zawór napełniający z przyłączem do montażu na zewnątrz
q FRESH SYSTEM – gwarancja świeżości
Zobacz mistrzowskie
rozwiązania Aqua:

www.cersanit.com.pl
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Dlaczego uzdatnianie
wody jest tak ważne?
Z POZORU KRYSTALICZNIE CZYSTA CIECZ, TAK NIEZBĘDNA DO ŻYCIA NAM WSZYSTKIM NA ZIEMI. KIEDY SIĘ BLIŻEJ
JEJ PRZYJRZYMY, NIE WYGLĄDA JUŻ TAK ZACHĘCAJĄCO. ZA DAWNYCH CZASÓW WODA ZE STUDNI UWAŻANA
BYŁA ZA IDEALNIE CZYSTĄ – DZIŚ TAKA JUŻ NIE JEST. RÓWNIEŻ I WODA Z WODOCIĄGÓW, KTÓRA JEST OCZYSZCZONA I ZDATNA DO PICIA, PO DRODZE DO NASZYCH GOSPODARSTW NAPOTYKA M.IN. RDZĘ OSADZAJĄCĄ SIĘ
W RURACH, NIESZCZELNOŚCI INSTALACJI, STARE, NIEWYMIENIANE RURY, ITP.

U

zdatnianie wody polega na usuwaniu
szkodliwych substancji z wody i dodawaniu właściwych. Na czym polega
zmiękczanie wody, któremu przyjrzymy się
bliżej? Otóż zmiękczanie jonitowe, poprzez
nowoczesne, w pełni automatyczne stacje
uzdatniania wody, znane pod nazwą zmiękczaczy,
potrafi skutecznie poradzić sobie z uciążliwym
kamieniem kotłowym w gospodarstwie poprzez
proces wymiany jonów wapnia i magnezu
na jony sodu. W wyniku tego do naszego kranu
dostanie się odpowiednio zmiękczona woda.
CZY NASZA WODA JEST TWARDA?
Zanieczyszczenia wody są łatwe do zauważenia. Jeśli na kranach kuchennych i łazienkowych pojawia się trudny do usunięcia kamień
lub w czajniku gromadzi się uciążliwy osad,
to mamy do czynienia właśnie z twardą wodą.
Najczęściej woda zanieczyszczona jest
związkami wapnia i magnezu. Są to sprawcy
osadów kamiennych uszkadzających większość sprzętów AGD, osłabiających działanie
detergentów czy powodujących odkładanie
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się kamienia kotłowego. Pogarsza się przez
to sprawność urządzeń grzewczych. Twarda
woda nie służy także naszej skórze, robi się
ona przesuszona i szorstka.
JAK UZYSKAĆ INFORMACJE
O JAKOŚCI WODY?
W celu uzyskania wiadomości na temat
jakości wody wodociągowej należy udać się
na stronę internetową wodociągów. Niestety
wyniki, które są podawane, np. twardość wody
pitnej, to przedział od 60 do 500 ppm – jest
to dosyć duża rozbieżność. Woda w przedziale
zbliżającym się do górnej granicy może powodować niekorzystne skutki, ponieważ im
więcej jednostek ppm, tym więcej związków
wapnia i magnezu w naszej wodzie.
Najlepszym domowym sposobem sprawdzenia jakości wody jest TEST‑T firmy UST‑M
– kropelkowy do badania twardości wody.
JAKI ZMIĘKCZACZ WYBRAĆ?
Z pośród wielu zmiękczaczy na rynku
skuteczny i wydajny jest zmiękczacz firmy
UST‑M Claro. To kompaktowy zmiękczacz do wody zaprojektowany z myślą
o gospodarstwach domowych. Bardzo
prosty w montażu, programowaniu jak
i obsłudze. Posiada inteligentny sterownik
LCD czasowo‑objętościowy, wąską i mocną
obudowę z dużym otworem do zasypu
soli. I co najważniejsze jonowymienność
złoża o wysokiej wydajności
Głowica LCD kontrolowana jest
przez mikrokomputer i umożliwia
ustawienie parametrów pracy
systemu uzdatniania wody. Jest
odporna na ścieranie, korozję,

osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza – nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo
usprawnia jego działanie. Głowica pozwala
na regulację twardości wody dostosowaną
do potrzeb klienta. Wszystko to za bardzo
rozsądną cenę w porównaniu z większością
zmiękczaczy na rynku.

Prevex od ponad 40 lat
projektuje i produkuje syfony
kuchenne i łazienkowe

Sprawdź sam!
▬ prosta, szybka instalacja
▬ nowoczesne rozwiązania
▬ ponadczasowy, klasyczny styl

ODWODNIENIE LINIOWE EASYLINE –
MISTRZ MULTIREGULACJI!

EASYCLEAN 40

FLEXLOC

Więcej na www.prevex.com

PRELOC OSZCZĘDZAJĄCY
MIEJSCE
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DROPplus

VOLCANOplus

Grzałki elektryczne DELFIN

G

rzałka elektryczna DELFIN DROPplus to model
przeznaczony do grzejników łazienkowych oraz
pokojowych (np. aluminiowych, kolumnowych lub
żeliwnych). Jest to idealne rozwiązanie na suszenie ręczników czy dogrzewanie pomieszczeń w ciągu całego roku.
Grzałka może być zamontowana w grzejniku podłączonym do C.O. jak i pracować samodzielnie (w grzejniku elektrycznym – niepodłączonym do C.O.).
Model DROPplus posiada:
q r	egulację temperatury wody w grzejniku (w zakresie
0–65°C) lub temperatury powietrza w pomieszczeniu
(w zakresie 0–30°C)
q 	tryb Turbo – możliwość zaprogramowania pełnego
grzania (grzałka utrzymuje temperaturę wody na poziomie 65°C) na okres 1, 2 lub 3 godzin
q 	kontrolę obecności wody w grzejniku – mikroprocesor
sprawdza czy grzejnik wypełniony jest wodą. Zapobiega
to uszkodzeniu grzałki lub bezpiecznika termicznego.
Charakterystyka grzałki:
q 	środowisko pracy – woda lub miks woda/glikol
q napięcie elektryczne – 230V/50Hz
q 	podłączenie elektryczne – przewód spiralowany
z wtyczką Unischuko lub przewód prosty bez wtyczki
q kryza R ½”
Dowiedz się więcej
o naszych produktach

TABELA DOBORU GRZAŁKI DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
Moc cieplna grzejnika

Sugerowana moc grzałki

Długość el. grzejnego

poniżej 600W

300W

300 mm

600W - 900W

600W

350 mm

900W - 1200W

900W

400 mm

1200W - 1500W

1200W

430 mm

powyżej 1500W

1500W

480 mm

Długość obudowy grzałki Delfin DROPplus i VOLCANOplus: 100 mm
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Jak zbudować
skuteczny zespół
handlowców?

JEŚLI ZAGŁĘBISZ SIĘ W TREŚĆ TEGO ARTYKUŁU I PRZEANALIZUJESZ WSZYSTKIE ZAWARTE W NIM MYŚLI W KONTEKŚCIE
TWOJEGO ZESPOŁU HANDLOWEGO, A NASTĘPNIE ZACZNIESZ JE SUKCESYWNIE WDRAŻAĆ TO ZAPEWNIAM CIĘ, ŻE
ZBUDUJESZ PONADPRZECIĘTNY ZESPÓŁ HANDLOWCÓW, Z KTÓREGO BĘDZIESZ NAPRAWDĘ DUMNY/A. PAMIĘTAJ
JEDNAK, ŻE TO MARATON, A NIE SPRINT.
ETAP I – ŁOWIENIE „DOBREGO MATERIAŁU”
Jeśli w procesie produkcyjnym użyjesz surowca słabej jakości to finalny produkt również będzie słabej jakości – jego trwałość i wytrzymałość będzie mocno ograniczona. Podobnie jest z handlowcami,
jeśli zatrudniony „materiał wejściowy” będzie miał słabe predyspozycje
do pracy w sprzedaży, to nigdy nie zrobisz z tego typu osób wybitnych
handlowców.
Jak zatem znaleźć i zatrudnić tych najlepszych?
1. Po pierwsze musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz zatrudniać handlowców doświadczonych z sukcesami na koncie, czy
raczej dobrze zapowiadający się narybek? Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje konsekwencje:
q Doświadczonym handlowcom musisz na wstępie więcej płacić,
ale jeśli w firmie nie masz stworzonych odpowiednich systemów
do szybkiego wdrażania i dalszego rozwoju mało doświadczonych pracowników, to zatrudnianie osoby z dużym potencjałem,
ale bez doświadczenia może okazać się znacznie większym obciążeniem finansowym i organizacyjnym dla firmy, niż zatrudnienie doświadczonego handlowca;
q Jeśli Twoja firma jest dobrze przygotowana do wdrażania i rozwoju mało doświadczonych pracowników to na tego typu oso-

[50]

bach naprawdę możesz dobrze zarabiać i będą to pracownicy
bardziej związani z Twoją firmą.
q Jeśli Twój zespół jest mały lepiej zatrudniaj „starych wyjadaczy”, jeśli jest duży stwórz sprawny system szkoleniowy i postaw na „świeżaków” z potencjałem, bo w dłuższej perspektywie
ta inwestycja bardziej się opłaci.
2. Przy doborze kandydatów bardziej zwracaj uwagę na postawę, niż
doświadczenie, gdyż pracownik z czasem nabierze doświadczenia, natomiast praca nad zmianą postawy jest trudna, długotrwała
i bez gwarancji efektów.
3. Zatrudniaj takich handlowców, których umiejętności i osobowość
pasują do specyfiki pracy w Twojej firmie. Pamiętaj, że innej osobowości i innych kompetencji potrzebuje handlowiec do pracy w dystrybucji, innych do pracy na inwestycjach, a jeszcze innych do pracy z projektantami, czy wykonawcami.
4. Koniecznie badaj osobowość i kompetencje kandydatów zanim ich zatrudnisz (nie ulegaj czarowi lub magii firm w których dotychczas kandydat pracował). Zachęcam Cię do stosowania testów badających: profil
osobowości, styl sprzedażowy i motywację do pracy. Jednorazowo zainwestujesz od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a unikniesz pomyłki
kosztującej firmę kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy.
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Szacuję, że około 20% aktywnie działających handlowców nie
ma predyspozycji do tego co robi – niestety większość z nich tego
nie wie.
ETAP II – PRAWIDŁOWE WYCHOWANIE
Jeśli masz dzieci to doskonale wiesz, ile trudu kosztuje ich wychowanie, podobnie jest z pracownikami.
q Pamiętaj, że wychowywanie to długi i stały proces – pracowników
wychowuje się każdego dnia.
q Po drugie: wychowanie musi być procesem świadomym – sam pracownik nie wychowa się na dobrego handlowca. Ty jako manager
jesteś w stanie w tym procesie go właściwie poprowadzić, ale miej
świadomość, że wymaga to od Ciebie troski, cierpliwości i przede
wszystkim świadomego działania (tłumaczenia, pokazywania, nagradzania, a jeśli trzeba również ukarania).
q Twoi handlowcy muszą widzieć i czuć, że chcesz im pomóc, chcesz
żeby byli coraz lepsi i osiągali coraz lepsze efekty. Muszą wierzyć
w to, że zależy Ci na nich jako ludziach, a nie tylko na osiąganych
przez nich wynikach sprzedażowych.
q Zrób wszystko, aby stać się dla swoich handlowców autorytetem
i swego rodzaju wzorem do naśladowania poprzez bycie szczerym,
i otwartym. Nie buduj zbędnego dystansu i daj się polubić.
q Nie używaj manipulacji, żeby osiągnąć swój cel, bo to niszczy zaufanie, a ponadto Twoje uwagi będą odbierane nie jako chęć pomocy, a jako zarzuty, chęć wyżycia się, czy odreagowania.
q Bądź dostępny i chętny do pomocy, inwestuj swój czas we wspólne wizyty u klientów aby obserwować postępy.
q Nie żałuj pieniędzy na szkolenia oraz nagrody za dobre efekty.
Pamiętaj – etap wychowania to etap inwestycji. Jeśli mało zainwestujesz, to nie możesz oczekiwać wielkiego zwrotu z inwestycji. Owszem – jest ryzyko, dlatego proces rekrutacji jest kluczowy, bo musisz
wiedzieć, że inwestujesz we właściwe osoby.
ETAP III – OSIĄGANIE DOBRYCH WYNIKÓW
Osiąganie dobrych rezultatów w sprzedaży jest bezpośrednio związane z systemem i stylem zarządzania – ludzie pracują tak, jak się nimi
zarządza. Jako manager zadbaj zatem o to, aby we właściwy sposób
realizować 4 kluczowe funkcje managerskie:
1. Planowanie – to wizja i strategia sprzedaży mówiąca o tym komu
i w jaki sposób będziecie sprzedawać. To ustalanie celów i wybór
drogi ich osiągnięcia.
2. Organizowanie – to podział zadań, alokacja zasobów i delegowanie
uprawnień. Odpowiadasz jako manager za zebranie wiedzy o konkurencji, zorganizowanie akcji marketingowych, zapewnienie narzędzi pracy, opracowanie systemu zasad oraz narzędzi do monitorowania sprzedażą.
3. Kierowanie – to oddziaływanie na ludzi, by realizowali założone cele
poprzez przywództwo i motywowanie. Ta funkcja jest realizowana
poprzez styl zarządzania.
4. Kontrolowanie – to sprawdzanie poziomu i zgodności realizowanych działań z założonym planem. To funkcja managerska odpowiedzialna za analizowanie wyników i wprowadzanie działań korygujących.
Skuteczny system zarządzania to realizacja wszystkich 4 funkcji managerskich. Pominięcie chociażby jednego z nich zdecydowanie obniża
skuteczność. Bo co będziesz kontrolować, jeśli nie wyznaczysz celów?
Jeśli jako manager wyznaczysz cele, ale nie będą one monitorowane, to prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane. Na koniec okresu
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otrzymasz jedynie informację zwrotną, że się nie udało i być może nie
będzie wiadomo dlaczego. Cele, aby spełniały swoją funkcję, muszą
być stymulatorem działań, a żeby tak się stało, to ich realizacja musi
być stale monitorowana.
Z trzeciej jednak strony, jeśli styl zarządzania będzie oparty wyłącznie na zadaniowości (planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu) to bez motywowania i wspierania, wcześniej lub później zabije
to w handlowcach ducha walki i zapał do pracy.
ETAP IV – ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH
Z pewnością każdy manager zarządzający sprzedażą chciałby mieć
w swoim zespole „rasowych” handlowców, ale jeśli chcesz mieć ich
na długo, to pamiętaj o stworzeniu odpowiedniego środowiska pracy.
Co mam na myśli? Najlepsi handlowcy, to zwykle ludzie bardzo ambitni,
których głównym motywatorem jest potrzeba osiągnięć i potrzeba
rozwoju. Tak więc jako manager sprzedaży/właściciel firmy musisz
zadbać o to, aby te potrzeby były zaspokajane, inaczej najlepsi „zabiorą
zabawki i pójdą do innej piaskownicy”. Jak zatem tworzyć ambitne,
twórcze i rozwojowe środowisko:
q Zarządzaj przez cele (każdy handlowiec musi być odpowiedzialny
za swój indywidualny wynik na który ma wpływ). Odpowiedzialność zbiorowa nie motywuje do wytężonej pracy.
q Zadbaj o pozytywną rywalizację (organizuj konkursy i nagradzaj
za najlepsze wyniki, osiągniecie określonego poziomu sprzedaży,
sprzedaż określonych produktów, itd.).
q Stwórz atrakcyjny i korzystny dla obu stron system wynagradzania,
który umożliwia ciągły rozwój finansowy (bez tzw. sufitu). Pamiętaj, że jeśli handlowcy będą coraz więcej zarabiać, a system wynagradzania został dobrze skonstruowany to znaczy, że firma również
zarabia więcej.
q Zadbaj o stały rozwój kompetencji handlowców (wysyłaj na szkolenia nie tylko sprzedażowe, monitoruj rozwój poprzez wspólne
wizyty u klientów), dziel się swoim doświadczeniem, rozwijaj ich
poprzez coaching i cały czas dbaj o motywację – nie bądź skąpy
w pochwały i dobre słowo.
q Dbaj o ciągły rozwój również swoich kompetencji – pamiętaj, że ambitni handlowcy potrzebują pracować z szefem lepszym od siebie,
szefem od którego będą mogli się uczyć – inaczej będą podważać
Twoje kompetencje i podejmowane decyzje.
q Opracuj i pokaż jakie są możliwości awansu/rozwoju zawodowego.
Nawet w małej firmie taki system jest możliwy do wdrożenia.
q Traktuj najlepszych handlowców po partnersku, jakby to byli Twoi
wspólnicy i buduj atmosferę wzajemnego zaufania.
Mam nadzieję, iż zawarte informacje okażą się pomoce w budowaniu dream teamu (wymarzonego zespołu). Nie jest to z pewnością
łatwe zadanie, bo inaczej każda firma taki zespół by miała, ale jeśli
podejmiesz wyzwanie i wykażesz się wytrwałością, to zbudujesz trwałą
przewagę rynkową, której konkurencja nie będzie w stanie skopiować.

Mariusz Prokopczuk
Przedsiębiorca, konsultant i trener sprzedaży.
Zarządza firmą PROGUEST Consulting Sp. o.o.
oferującą szkolenia sprzedażowe, platformę wideo do szkoleń
oraz kompleksową realizację filmów produktowych.
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Doceniaj siebie
i bądź doceniany,

ponieważ na to
zasługujesz
GDY CZUJESZ SIĘ DOCENIONY, TO LEPIEJ PRACUJESZ. JESTEŚ BARDZIEJ
ZAANGAŻOWANY W PROJEKTY I PRACĘ. POTRAFISZ WYKONYWAĆ
WSZYSTKO Z RADOŚCIĄ I PEWNOŚCIĄ. CO ZROBIĆ, GDY NIE JEST SIĘ
DOCENIONYM? MUSISZ SAM SOBIE PRZYJŚĆ NA RATUNEK.
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rzede wszystkim zadaj sobie pytanie: dlaczego chcesz być docenionym przez innych? Co Ci to da? I nie mów proszę, że nie
potrzebujesz tego. Że najważniejsze, to czuć się samemu przez
siebie docenionym. Oczywiście – to jest bardzo ważne, ale też jednocześnie inni potwierdzają Twoją przydatność. A co buduje pewność
siebie? Gdzie możesz sprawdzić się, jak nie w oczach innych ludzi?
Coraz więcej wyzwań staje przed nami, towarzyszy nam coraz
większy stres. Każdy z nas czuje się czasem tym przytłoczony. Antidotum na to jest w większości bycie docenionym. Ludzie doceniani
czują się doskonale sami ze sobą, są szczęśliwi i uśmiechnięci. Są
chwile, gdy dobrze pracujesz i robisz wszystko jak należy, ale nie
czujesz się nagrodzony. Sprawdźmy więc jakie są źródła doceniania
(zarówno siebie samego/ej, jak i przez innych).
CZY DOCENIAM INNYCH LUDZI?
Zaczynaj od siebie. Jeżeli chcesz, żeby ludzie zachowywali się
w określony sposób w stosunku do Ciebie, zachowuj się tak samo
w stosunku do innych. Ludzie powtarzają zachowania. Mamy neurony
lustrzane, dzięki którym jesteśmy w stanie być empatyczni. Zauważaj,
co inni ludzie robią dobrze i mów im o tym. Wyślij czasem e‑maila,
bądź SMS‑a z pochwałą lub słowami podziwu. Zapytaj siebie – co takiego wnoszą inni ludzie dobrego do mojego życia?
CZY NAPRAWDĘ SŁUCHAM (SŁYSZĘ)?
Nasze wewnętrzne filtry potrafią bardzo mocno zakrzywić postrzeganie rzeczywistości. Pomyśl: gdy ktoś mówi do Ciebie „świetna
robota”, Ty zapewne z wrodzoną skromnością odpowiadasz „oj tam,
to było łatwe”. Uważasz, że skromność jest najważniejsza – przecież
nie odpowiesz „dziękuję, to było trudne i pracochłonne zadanie,
jednak udało mi się to załatwić w najlepszy możliwy sposób”. Tak
przecież nie wypada! A przecież duma z siebie jest czymś, co może
być zbawienne. Posłuchaj uważnie, gdy ktoś do Ciebie mówi. Często
nie słyszysz słów wdzięczności, bo w swojej głowie już ustawiłeś sobie, jak ta sytuacja powinna wyglądać. Słuchaj, bądź dumny z siebie,
podziękuj.
A SKĄD ONI MAJĄ WIEDZIEĆ, CO ROBISZ?
Wykonujesz kawał dobrej, solidnej roboty. Doskonałymi projektami zarabiasz dla firmy, jesteś kreatywny. I co? I nic! Nawet jednego
słowa wdzięczności! Tylko skąd oni mają wiedzieć, co robisz? Upewnij
się, że kanały informacyjne (Twoje) są odpowiednio przygotowane
i otwarte. Porozmawiaj z ludźmi o tym, co robisz. Bez zbędnego wy-

ZA CO DOCENIASZ SWOICH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW?
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olbrzymiania. Powiedz, jaki wnosisz wkład w zespół. Skup się na pracy
i zespole, a nie na sobie.
A MOŻE JESTEM ZBYT WSPANIAŁY? (SERIO)
Możliwe, że pokazujesz jaką „łatwizną” jest Twoja praca i wszystko
inne, co robisz. Zachowujesz się jak czarodziej, który machnie swoją
różdżką i wszystko jest zrobione. A skoro to takie łatwe, to nie potrzebujesz ani wsparcia, ani docenienia. Im ciszej siedzisz, nie mówisz
o tym, co robisz, tym mniej zasługujesz na nagrodę. Sprawdź, kto
najwięcej zarabia, kto dostaje podwyżki. Ci, którzy pracują dobrze
i jednocześnie dają do zrozumienia, co robią i w jaki sposób. Nie
mówię tutaj o przechwalaniu się czy wyolbrzymianiu, a raczej trzymaniu się faktów, a nie ocen. Każdy może się czasem zdenerwować,
każdemu może zabraknąć cierpliwości albo być nieprzygotowanym.
Każdy ma prawo do gorszego dnia.
W JAKI SPOSÓB WYNAGRADZAM SIEBIE?
Jak traktujesz ludzi, których cenisz, kochasz i podziwiasz? Mówisz
im komplementy, spełniasz oczekiwania, chwalisz, czasem mówisz,
co robią źle. Kupujesz prezenty, sprawiasz, żeby czuli się dobrze.
To naprawdę świetnie. A jak jest z traktowaniem siebie samego?
Wszystko zaczyna się od Ciebie. Docenianie zaczyna się od Ciebie.
Miłość, wdzięczność, itd. To wszystko zaczyna się od Ciebie! Jak traktujesz siebie? Co mówi Twój głos wewnętrzny? Kiedy sprawiłeś sobie
prezent?
Pamiętaj tylko: nie popadaj w skrajności.
Następnym razem, gdy poczujesz się niedoceniony, zrób sobie
listę tego, co w sobie cenisz najbardziej (a nie tego, co krytykujesz).
Co robisz dobrze? Na pewno jest tego sporo. Zacznij od malutkich
rzeczy. Pod koniec dnia daj sobie minutę i zapytaj: co takiego dzisiaj
zrobiłem ciekawego, w czym mogę być lepszy jutro? Rozwijaj się
i bądź szczęśliwy Podziel się tym artykułem z innymi, żeby mogli
doceniać samych siebie.

Andrzej Maciejewski
Dyrektor Wykonawczy The John Maxwell
Team, Trener, Coach, Mentor.

ZA CO DOCENIASZ SIEBIE
JAKO PRACOWNIKA?
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Porządek
zamiast sejfu
JAK ZABEZPIECZYĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH MAJĄTEK
W NIESPRZYJAJĄCYCH CZASACH? PODPOWIADA RADCA PRAWNY
PAWEŁ KULESZA.

O

statnie miesiące okazały się prawdziwą próbą dla całego społeczeństwa,
jednak dla przedsiębiorców były one
nadzwyczajnie trudne. Jedni dotkliwe skutki
pandemii odczuli już teraz, innych natomiast
dotknie ona dopiero w przyszłości. Niezależnie
jednak od branży, wielkości czy rynku na którym
firma funkcjonuje, już teraz można spodziewać
się piętrzących się problemów na wielu płaszczyznach życia gospodarczego.
W dobie niepewności jednym z obszarów,
na które należy zwrócić szczególną uwagę,
jest odpowiednie zabezpieczenie przedsiębiorców. Wielu z nich, prowadząc firmy od lat,
albo nigdy nie dostrzegało takiej konieczności, albo z braku czasu lub środków nigdy nie
było to ich priorytetem.
Dziś kwestia odpowiedniego zabezpieczenia nie tylko interesów, ale przede wszystkim
majątków firmowych oraz majątków przedsiębiorców, przybiera na znaczeniu i staje się
obiektem zainteresowania większości właścicieli biznesów.
Z uwagi na nieustannie pojawiające się
nowe obowiązki oraz regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców, wysokie kary za ich
nieprzestrzeganie oraz ilość kontroli przeprowadzanych przez organy państwa, otoczenie
prawne dla przedsiębiorców jest coraz bar-
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dziej niepewne i ryzykowne. Przedsiębiorcom
trudno jest nadążyć za wszystkimi zmianami,
a ich przestrzeganie bez podjęcia dodatkowych, często niestosowanych dotąd środków,
może być wręcz niemożliwe.
Jak odpowiednio zabezpieczyć własne
interesy? Istnieje bardzo wiele możliwości
zabezpieczeń, z których wybrane zostaną
skrótowo omówione w niniejszym opracowaniu. Należy pamiętać o tym, że nie istnieje
zamknięty katalog zabezpieczeń oraz o tym,
że nawet ich zastosowanie nie daje nigdy pełnej gwarancji powodzenia.
Przedsiębiorcy mogą, a nawet powinni,
tak ukształtować swoją sytuację prawną i faktyczną, aby zminimalizować ryzyko związane z wykonywaną działalnością gospodarczą
do akceptowalnego poziomu.
FORMA ORGANIZACJI PRAWNEJ
Nieprzypadkowo forma wykonywania działalności gospodarczej znalazła się
na pierwszym miejscu niniejszego opracowania. Podyktowane jest to faktem, iż to właśnie
forma prawna wielokrotnie może decydować
o sukcesie lub porażce w biznesie. Wybór tej
właściwej zależy od wielu czynników, dlatego
tak istotne jest, aby nie podejmować decyzji
pochopnie, lecz dokładnie przeanalizować

dostępne możliwości i dopasować je do własnego biznesu. Podczas przeprowadzania
takiej analizy należy w szczególności wziąć
pod uwagę poziom bezpieczeństwa danej
formy oraz koszty jej prowadzenia. Wybór powinien w szczególności odpowiadać rodzajowi działalności, branży oraz wielkości firmy.
Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie
takiej analizy jeszcze przed podjęciem działalności gospodarczej, jednak nawet w trakcie
jej wykonywania warto przeanalizować czy
wybrana forma prawna jest właściwa. Należy również pamiętać, że raz wybrana forma
prawna może być, co do zasady, dowolnie
zmieniana, zatem podjęcie błędnej decyzji
na początku działalności nie zamyka możliwości dokonywania dalszych zmian.
ŁAD I PORZĄDEK FIRMOWY
Bezpieczeństwo można zwiększyć między innymi poprzez jasne wyznaczenie reguł,
które powinny obowiązywać w danej firmie,
co samo w sobie pozwala wyznaczyć ramy
funkcjonowania organizacyjnego i wprowadzić do codziennego życia wspomniany „ład
i porządek”. Z praktycznego punktu widzenia, należy przede wszystkim określić wymogi
prawne dla danej działalności oraz krąg osób
odpowiedzialnych za ich przestrzeganie.
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Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie
sprawy z liczby obowiązków jakie na nich
ciążą w związku w wykonywaniem działalności gospodarczej. Często dowiadują się
o nich wtedy, gdy już jest za późno. Zgodnie z zasadą „Ignorantia iuris nocet” („nieznajomość prawa szkodzi”), przedsiębiorcy nie
mogą skutecznie powoływać się na brak wiedzy o istnieniu regulacji prawnych czy brak
świadomości o konieczności zastosowania
się do ich treści. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie zbioru stosownych reguł lub całych
ich systemów (jak na przykład „compliance
management system”), bez względu na jego
rozmiar, wpływa korzystnie na jego funkcjonowanie, zwiększa poziom bezpieczeństwa
oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia działań
sprzecznych z prawem.
NALEŻYTA STARANNOŚĆ
Pojęcie należytej staranności na dobre
zagościło w życiu codziennym przedsiębiorców. Początkowo wywodzące się z przepisów
Kodeksu Cywilnego zasady, nakazujące zachowywać należytą staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju, dziś
odgrywają istotną rolę właściwie na każdym
kroku wykonywanej działalności gospodarczej. Należyta staranność jest szczególnie
istotna na gruncie prawa podatkowego oraz
związanych z nim ryzyk nieprawidłowości
wykrytych w toku postępowań kontrolnych,
prowadzonych przez organy celno‑skarbowe.
Obecnie należyta staranność poddawana jest
wieloetapowej oraz bardzo wnikliwej analizie.
To, co kiedyś uznawane było za przejaw należytej staranności, nie zawsze sprawdzi się
w czasach obecnych. Analizując tę kwestię
pomocne mogą być wytyczne Ministerstwa
Finansów (metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych),
które są swego rodzaju drogowskazem dla
przedsiębiorców, wyznaczającym ramy
właściwego funkcjonowania firmy w tym
zakresie. Nie stanowią one jednak katalogu
zamkniętego, zatem należy pamiętać, iż każdy
przedsiębiorca powinien sam ustalić zasady
obowiązujące w firmie. Odpowiednie zastosowanie się do reguł, pozwalających uznać,
iż przedsiębiorca działa z zachowaniem należytej staranności może okazać się niezwykle
pomocne w razie sporów, w tym również
sporów z fiskusem.
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW
To zagadnienie w sposób nierozerwalny
łączy się z poprzednimi, bowiem często zdarza się, iż na skutek braku lub niewłaściwej
weryfikacji kontrahentów przedsiębiorcy

popadają w kłopoty, na przykład związane
z brakiem zapłaty, wyłudzeniem pieniędzy
czy kwestionowaniem transakcji przez organy
państwowe. Właściwa weryfikacja kontrahentów jest istotna jednak nie tylko przed rozpoczęciem współpracy, ale również w trakcie jej
trwania. Zakres oraz częstotliwość weryfikacji
są uzależnione od charakteru współpracy oraz
innych czynników – między innymi od wartości transakcji, zmiany sposobu jej przebiegu
czy istotnej zmiany przedmiotu transakcji.
Niezależnie od etapu współpracy zadaniem
przedsiębiorców jest wykonywanie weryfikacji oraz zbieranie i archiwizowanie danych dotyczących zarówno samego kontrahenta, jak
również jego sytuacji prawnej i podatkowej,
oraz danych dotyczących przebiegu i realizacji samej transakcji. Każda, nawet najmniejsza wątpliwość co do osoby kontrahenta lub
przedmiotu transakcji lub sposobu jej realizacji powinna być niezwłocznie wyjaśniona.
ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI
W celu uzyskania większego komfortu prowadzenia firmy warto, oprócz wyżej wymienionych kwestii, zadbać również o odpowiednie
zabezpieczenie przeprowadzanych transakcji.
Począwszy od właściwego udokumentowania woli stron, na przykład poprzez zawarcie
umowy pisemnej czy uzyskania zamówienia
w formie elektronicznej, poprzez negocjacje
warunków aż po ustanowienie zabezpieczeń,
pozwalających na zminimalizowanie ryzyka
wynikającego z niewywiązywania się przez
kontrahenta z ciążących na nim obowiązków.
Jako przykład można wskazać obowiązek
przedpłaty, wręczenie kaucji lub gwarancji
bankowej, zabezpieczenia rzeczowe lub chociażby ustalenie limitu kredytu kupieckiego
na odpowiednim poziomie. Zabezpieczenia
muszą odzwierciedlać sytuację negocjacyjną
firmy i być dostosowane do realiów gospodarczych. Trudno bowiem wyobrazić sobie
sytuację, że kontrahent udzieli zabezpieczenia
na nieruchomości w sytuacji zawarcia umowy
na niewielką kwotę, jednak przy większych
transakcjach, obarczonych ryzykiem, udzielenie takiego zabezpieczenia jest warte uwagi.
Należy pamiętać, że metod zabezpieczenia
transakcji jest bardzo wiele, a wybór właściwej
zależy od wielu czynników. Warto poświęcić
tej kwestii uwagę podczas nawiązywania
współpracy, bowiem na późniejszych etapach
współpracy może być trudniej dokonać renegocjacji pierwotnych ustaleń.
RACHUNEK SUMIENIA
I NADCHODZĄCE ZAGROŻENIA
Jak wspomniałem na początku, ostatni
okres nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu
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i sygnalizuje trudności w życiu gospodarczym
każdej branży. Uwaga przedsiębiorców jest
w głównej mierze przekierowana na dokonywanie czynności nagłych i bieżących,
które mają za zadanie pomóc w przetrwaniu
– co w tej sytuacji jest absolutnie zrozumiałe.
Jednak często w tym pędzie kwestie formalne
schodzą na drugi plan, co generuje ryzyko, że
w najmniej oczekiwanym momencie staną
się problemem.
Niejednokrotnie przedsiębiorcy dokonywali czynności z zakresu prawa pracy, składali
szereg oświadczeń związanych z uzyskaniem
pomocy w ramach „Tarczy Antykryzysowej”,
modyfikowali postanowienia umowne lub
świadomie nie wywiązywali się ze swoich
obowiązków umownych lub ustawowych –
wszystko w imię wyższej idei, w imię utrzymania swoich firm i zapewnienia pracownikom
miejsc pracy.
Analiza aktualnej sytuacji gospodarczej
nie prowadzi jednak do optymistycznych
wariantów, dlatego istotne jest, aby przedsiębiorcy wykonali analizę ryzyk, jakie mogą
za sobą nieść ich zachowania w ciągu ostatnich miesięcy. Zdiagnozowanie błędów daje
możliwość ich naprawy zanim będzie za późno – oddalmy ryzyko, że powstanie spór z pracownikiem, kontrahentem czy z fiskusem.
Na koniec warto wskazać na projekt przepisów dotyczących tzw. „konfiskaty prewencyjnej” – jest to rozwiązanie, które stawia pod
znakiem zapytania fundamentalne prawa
obywateli takie jak domniemanie niewinności, prawo do posiadania majątku oraz
narusza zasady demokratycznego państwa
prawnego. Projektowane rozwiązania zakładają możliwość zajmowania majątku jedynie
na podstawie domniemania, iż pochodzi on
z popełnionego przestępstwa, a bez konieczności uzyskania prawomocnego orzeczenia
stwierdzającego jego popełnienie. Tego
typu rozwiązanie, oprócz narzędzi, które już
aktualnie posiada aparat państwowy, stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania,
które w dużej mierze sprowadzają się do konieczności jeszcze większej dbałości o nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem ich firm.
Może się to wydawać niezwykle trudne – jednak wydaje się niezbędne.

Paweł Kulesza
Jest radcą prawnym, współ‑
założycielem i wspólnikiem
w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege.
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Szkolimy na
YouTube
KOLEJNYM ELEMENTEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI, PROMUJĄCEJ ROZWIĄZANIA SYGNOWANE MARKĄ KELLER,
SĄ FILMY INSTRUKTAŻOWE. CHCEMY ZA ICH POMOCĄ PRZYBLIŻAĆ PAŃSTWU NASZE PRODUKTY ORAZ
UDZIELAĆ PRZYDATNYCH WSKAZÓWEK.

S

pecjalnie dla Państwa przygotowujemy filmy instruktażowe,
które przybliżają zagadnienia pracy z produktami marek domowych Grupy. Obecnie możecie poznać: stacje zmiękczające
KELLER Family, Ciepłomierz KELLER SensoStarE, od niedawna możecie
zgłębić także wiedzę na temat całego typoszeregu naszych grup
pompowych KELLER, rozdzielaczy KELLER, jak również podejrzeć
miejsce produkcji i podstawowe parametry kotła kondensacyjnego
KELLER Cyrkon.
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Oglądaj nas na YouTube!

www.facebook.com/GrupaSBS

www.grupa-sbs.pl

www.youtube.com/user/GrupaSBS

