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To	 już	 szesnasta	 edycja	 targów	
FORUM	WENTYLACJA	–	SALON	KLIMA-
TYZACJA,	 największego	 krajowego	 spo-
tkania	specjalistów	tej	branży.	

KONKURS NAJCIEKAWSZY 
PRODUKT

W	tym	roku	spośród	56	zgłoszonych	
do	 konkursu	 wyrobów	 (warunkiem	 zgło-
szenia	było	wprowadzenie	do	dystrybucji	
w	 2017	 roku)	 ubiegających	 się	 o	 tytuł	
NAJCIEKAWSZY	PRODUKT,	zwiedzający	
targi	wybrali:	
	– w	kategorii	WENTYLACJA	–	urządze-

nie	wentylacyjno-chłodzące	OXYCOM	
IntrCooll	 –	 zgłoszone	 przez	 firmę	
IGLOTECHNIK.
Urządzenie	 produkcji	 holenderskiej	

firmy	OXYCOM	posiada	moc	znamiono-
wą	1360	W	i	przepływ	powietrza	6500	
m3/h	przy	ciśnieniu	80	Pa	.

IntrCooll	służy	do	wentylacji	i	chłodze-
nia	dużych	obiektów,	np.	hal	przemysło-
wych.
	– w	 kategorii	 KLIMATYZACJA	 –	 klima-

konwektor	 zintegrowany	 z	 rekupera-
torem	 DOUBLE	 –	 zgłoszony	 przez	
firmę	ALEXA	DYSTRYBUCJA.
Urządzenie	 włoskiej	 firmy	 MEKAR	

charakteryzuje	 się	 nominalnym	 przepły-
wem	powietrza	700	m3/h	przy	ciśnieniu	
statycznym	50	Pa.

Wyposażone	 jest	 w	 nagrzewnicę/
chłodnicę	o	wydajności:
całkowita	 moc	 grzewcza:	 4608	 W	 przy	
temperaturze	 powietrza	 nawiewanego:	
38.9	°C
całkowita	 moc	 chłodnicza:	 4780	 W	 przy	
temperaturze	powietrza	wylotowego:	14	°C

Klimakonwektor	zintegrowany	z	reku-
peratorem	znajduje	zastosowanie	głównie	
w	obiektach	mieszkalnych,	zapewniając	:	
wentylację	z	odzyskiem	ciepła	η	>	94	%,	
ogrzewanie,	 chłodzenie,	 filtrację.	 Dzięki	
zaawansowanemu	 systemowi	 sterowania	
możliwe	jest,	w	wybranych	okresach,	dar-
mowe	 chłodzenie	 i	 ogrzewanie	 (freeco-
oling	i	freeheating).

W	 ARENIE	 TECHNOLOGII	 wystawcy	
targów	zaprezentowali:

KLIMATYZATORY SPLIT:
Klimatyzator	AUX	JUPITER	–	ACTION	

ENERGY

Klimatyzator	 SRK	 ZSX	 –	 ELEKTRONI-
KA	SA

Jednostka	 kanałowa	 FDXM-F3	 –	
DAIKIN	AIRCONDITIONING	POLSKA

Klimatyzator	GREE	AMBER	PRESTIGE	
–	FREE	POLSKA

Klimatyzator	KAISAI	FLY	–	GRUPA	KLI-
MA-THERM

Klimatyzator	 kasetonowy	 MISTRAL	
DKD	–	LINDAB

Klimatyzator	 HYPER	 NORDIC	 AWI/
AWO-40HRDC1A	–	VENTIA

Klimatyzator	 VIVAX	 V-DESIGN	 –	
SCROL

Klimatyzator	 ROTENSO	 MIRAI	 –	
THERMOSILESIA/ROTENSO

CENTRALE WENTYLACYJNE z odzyskiem 
ciepła o wydajności do 1000 m3/h:

Centrala	 nawiewno-wywiewna	
z	odzyskiem	 ciepła	Dee	 Fly	Cube	300	–	
AERECO	WENTYLACJE

Centrala	HRU-PREMAIR	500	–	ALNOR	
SYSTEMY	WENTYLACJI

Centrala	 wentylacyjna	 OPAL	 2X0	 BS	
–	CLIMA	GOLD

Modular	Light	2	–	DAIKIN	AIRCONDI-
TIONING	POLAND

Rekuperator	 ONYX	 PREMIUM	 500	 –	
FRAPOL

Centrala	 wentylacyjna	 z	 odzyskiem	
ciepła	SALVA	650	–	HARMANN	POLSKA

Centrala	 wentylacyjna	 ROTUS	 1000	
–	HESTOR

Kompaktowa	centrala	KCX	EPP	500	–	
GRUPA	KLIMA-THERM

Centrala	 wentylacyjna	 SALDA	 RIRS	
700	VER	EKO	3.0	z	obrotowym	wymien-
nikiem	ciepła	–	LINDAB

Centrala	wentylacyjna	z	odzyskiem	cie-
pla	AERISNEXT	350	VV	TR	–	VENTERMO

DOMEKT	R	450V	i	DOMEKT	R	600H	
kompaktowa	 centrala	 wentylacyjna	
z	wymiennikiem	obrotowym	–	VENTIA

Centrala	 wentylacyjna	 VENTS	 VUT	 R	
400	VE	EC	A22	–	VENTS	GROUP

Centrala	 wentylacyjna	 ZEHNDER	
COMFOAIR	Q600	–	ZEHNDER.

W	STREFIE	INSTALATORA	prowadzo-
ne	były	praktyczne	pokazy	i	prezentacje,	
doskonalenie	 umiejętności	 zawodowych,	
konkursy	 przygotowane	 przez	 wystaw-
ców,	a	między	innymi:
	– porady	z	zakresu	technik	pomiarowych	

i	 regulacji	 instalacji	 wentylacyjnych	 –	
B&L	INTERNATIONAL	Sp.	z	o.o.

	– pokaz	 budowy	 przewodów	 wentyla-
cyjnych	 z	 płyt	 –	 BH-Res	 Mędrek	
i	Współnicy,

	– montaż	biernych	zabezpieczeń	ppoż,	
pokazy	systemów	montażu	instalacji	–	
HILTI	Poland,

	– pokaz	instalacji	klap	wentylacji	poża-
rowej	 i	 bytowej	 –	 SMAY	 Sp.	 z	 o.o.	
(fot.)

LAUREACI I NOMINOWANI  
DO NAGRÓD PASCAL 2018

W	czwartej	edycji	nagrody	branżowej	
Kapituła	 spośród	 zgłoszonych	 projektów	
wyłoniła	12	biur,	które	dostały	nominacje	
do	Nagrody	PASCAL	2018..	W	tym	roku	
zostały	zgłoszone	obiekty	biurowe,	biuro-
wo-handlowe,	 techniczne,	 użyteczności	
publicznej,	a	także	o	charakterze	przemy-
słowym,	oddane	do	użytku	w	latach	2016-
2017.

WARSZTAT PROJEKTANTA

To	 specjalistyczne	 seminarium,	 przy-
gotowane	 przez	 Stowarzyszenie	 Polska	
Wentylacja,	podczas	którego	zaprezento-
wano	obiekty	zgłoszone	do	Nagrody	PAS-
CAL	 2018.	 Odbyło	 się	 pierwszego	 dnia	
targów	 –	 27	 lutego	 i	 było	 prowadzone	
przez	 projektantów	 z	 najlepszych	 biur,	
którzy	omówili	główne	założenia	projekto-
we,	koncepcje	instalacji	wentylacji	i	klima-
tyzacji,	 opowiedzieli	 o	 trudnościach	
i	 cechach	 szczególnych,	 a	 także	 o	 urzą-
dzeniach	 i	 niestandardowych	 systemach	
zastosowanych	w	obiektach.

WARSZTATY CHŁODNICZE

Przygotowane	 we	 współpracy	 z	 Fun-
dacją	Ochrony	Klimatu	PROZON.	Wygło-
szono	 między	 innymi	 interesujący	 referat	
dot.	 czynników	 alternatywnych	 dla	
F-gazów.	

FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2018, 
  Warszawa 27-28 lutego

Fot. 1. 
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NASZĄ UWAGĘ ZWRÓCIŁY 
ROZWIĄZANIA FIRM:

#	 BELIMO	 (fot.2)	 –	 czujniki	 jakości	
powietrza,	 temperatury,	 wilgotności,	 LZO	
(lotne	związki	organiczne),	CO2.

Są	to	czujniki	kanałowe	zasilane	prą-
dem	o	napięciu	15…24V	DC	/	24V	DC	
z	komunikacją	:	Modbus,	BACnet	(w	zależ-
ności	od	typu).

Niektóre	 cechy	 wyróżniające	 czujniki	
produkcji	BELIMO	to:
	– Pokrywa	 obudowy	 mocowana	 na	

zatrzaski,	 umożliwia	 otwieranie	
i	 zamykanie	 bez	 użycia	 narzędzi,	
a	 jednocześnie	 spełniająca	 wymaga-
nia	 kategorii	 ochronnej	 NEMA	 4X	 /	
IP65.	 Pozwala	 na	 szybsze	 i	 bardziej	
niezawodne	wykonywanie	prac	mon-
tażowych.

	– Wyjmowana	 płytka	 montażowa	 uła-
twia	montaż	i	instalowanie,	może	być	
używana	 jako	 szablon	 do	 wiercenia	
otworów.

	– Zabezpieczenie	wyjść	przed	odwróce-
niem	 polaryzacji,	 zapobiega	 uszko-
dzeniu	 na	 skutek	 nieprawidłowego	
podłączania	przewodów.

	– Bezpłatne	 oprogramowanie	 SelectPro	
umożliwia	szybkie	i	precyzyjne	dobie-
rania	parametrów	czujników	jaki	rów-
nież	 innych	 elementów	 instalacji	
HVAC.

#	 UNIWERSAL	 (fot.3)	 –	 hybrydowy	
wentylator	dachowy:
	– MAG-200/M	 napędzany	 silnikiem	

z	 wirującym	 stojanem	 niskiej	 mocy,	
z	 możliwością	 regulacji	 obrotów	
w	zakresie	(40–100)	[%]	jego	obrotów	
nominalnych,	max.	ciśnienie	110[Pa],	
max.	 wydajność	 800[m3/h],	 obroty	

nominalne	 910	 lub	 1250[obr/min],	
napięcie	zasilania	230[V]	lub	400[V],	
moc	wejściowa	40	lub	70[W]

	– MAG	 200/EC	 napędzany	 silnikiem	
elektronicznie	 komutowanym,	 niskiej	
mocy,	dwubiegowym,
Max.	 ciśnienie	 25[Pa],	 max.	 wydaj-

ność	 430[m3/h],	 obroty	 nominalne	
910/1250[obr/min],	 napięcie	 zasilania	
230[V],	moc	wejściowa	12/27[W].

Nasada	hybrydowa	MAG	przy	wyłą-
czonym	 silniku	 elektrycznym	 stanowi	
formę	stacjonarnej	nasady	grawitacyjnej	
o	niskim	współczynniku	oporu	własnego.	
Konstrukcja	 jest	opływowa	 i	 charaktery-
zuje	 się	 niskim	 oporem	 własnym	
[ζ=1,46].	Pozwala	to	na	uzyskanie	para-
metrów	 optymalnych	 dla	 wykorzystania	
wentylacji	naturalnej	w	pzewodach	wen-
tylacyjnych,	dzięki	czemu	praca	mecha-
niczna	nasady	MAG-200	będzie	wystę-
powała	 tylko	 wtedy,	 gdy	 warunki	 nie	
będą	wystarczające	dla	efektywnej	pracy	
wentylacji	grawitacyjnej.	Wówczas	użyt-
kownik	 może	 włączyć	 mechaniczną	
pracę	wentylatora.	Wentylator	przystoso-
wany	jest	do	pracy	ciągłej,	charakteryzu-
jący	się	niskim	poziomem	ciśnienia	aku-
stycznego.	Główne	elementy	konstrukcyj-
ne	wykonywane	są	z	kompozytów	polie-
strowo-szklanych.	 Zastosowanie	 kompo-
zytów	opartych	na	żywicach	zbrojonych	
włóknem	szklanym	zapewnia	konstrukcji	
dużą	 wytrzymałość	 mechaniczną	 oraz	
odporność	 na	 oddziaływanie	 atmosfe-
ryczne	i	chemiczne.

#	SMAY	(fot.1)	–	 iFLOW	–	system	do	
optymalizacji	pracy	układu	wentylacyjne-
go	w	budynku.

Najważniejszym	 elementem	 systemu	
jest	szafa	sterująca	wyposażona	w	sterow-
nik	z	wgraną	aplikacją	typu	master.	Master	
może	przesyłać	do	 centrali	wentylacyjnej	
sygnały	0-10V.	Sygnały	te	mogą	dotyczyć:	
obrotów	wentylatora	nawiewnego	centrali,	
obrotów	wentylatora	wywiewnego	centrali	
oraz	 wartości	 zadanej	 temperatury,	 jaką	
powinna	utrzymywać	automatyka	centrali.	
Ponadto	master	komunikuje	się	z	szafami,	
do	 których	 sterowników	 wgrana	 została	
aplikacja	 slave.	 Dzięki	 wbudowanemu	
Web	Serwerowi	można	na	bieżąco	moni-
torować	 stan	 urządzeń	 wentylacyjnych,	
wymuszać	 pozycję	 pracy	 lub	 zmieniać	
wartości	zadane.

System	 przeznaczony	 jest	 do	 obiek-
tów,	 których	 struktura	 i	 architektura	
wewnętrzna	 tworzą	 grupę	 zamkniętych	
pomieszczeń	np.:	szpitale,	urzędy,	budyn-
ki	 użyteczności	publicznej,	 szkoły,	przed-
szkola,	biurowce	przy	halach	magazyno-
wo-produkcyjnych,	 apartamenty	 lub	 kon-

dygnacje	w	biurowcach	do	indywidualnej	
aranżacji.

System	minimalizuje	wydatki	i	zapew-
nia	 ciągły	 nadzór	 nad	 instalacją	 bez	
konieczności	inwestowania	w	BMS.	

#	SCHAKO	(fot.4)	–	regulatory	zmien-
nego	 przepływu	 powietrza	 VAV	 z	 kom-
paktowym	 regulatorem	 elektronicznym:	
VRA-R	i	VLV	o	przekroju	kołowym,	VRA-Q	
o	 przekroju	 prostokątnym;	 VAS	 i	 PIANO	
–	 wyciszone.	 Charakteryzują	 się	 wielo-
punktowymi	 „krzyżami	 pomiarowymi”	

zapewniającymi	wysoką	dokładność	oraz	
relatywnie	krótkie	wymagane	odcinki	pro-
ste	przewodów	wentylacyjnych	przed	i	za	
regulatorem.	 Posiadają	 wbudowane	
moduły	 komunikacji	 NFC	 i	 wybór	 opcji	
komunikacji	z	systemem	BMS.	Są	kalibro-
wane	 w	 fabryce	 i	 posiadają	 możliwość	
zmiany	nastaw	po	zabudowaniu	w	obiek-
cie	przy	użyciu	 technologii	NFC.	Odzna-
czają	 się	 komfortową	 diagnostyką	 pracy	
urządzenia	 z	 wykorzystaniem	 nowocze-
snej	technologii	komunikacji	i	aplikacji	na	
smartfon.	Brak	łatwo	dostępnych	potencjo-
metrów	 zabezpiecza	 przed	 możliwością	
przypadkowej	 ingerencji	 w	 wartości	
nastaw	przepływu	powietrza.

#	 ZIEHL	 ABEGG	 (fot.5)	 posiadający	
w	ofercie	między	innymi:
	– silniki	z	wirującym	stojanem	z	serii	MK	

oraz	MW,
	– wentylatory	osiowe:
	– 	typ	FB,	4-łopatkowe	wirniki	z	blachy	

aluminiowej,	 D:	 350	 do	 630	 mm,	
wykonania	z	dwoma	kierunkami	prze-
pływu	 powietrza,	 3	 różne	 kąty	 usta-
wienia	łopat,	wykonania	60Hz	i	Ex	–	
przeciwwybuchowe,	 wydajności	 od	
2000	do	13000	m3/h,	

Fot. 2. 

Fot. 3. 

Fot. 4. 

Fot. 5. 
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	– typ	 FC,	 7-łopatkowe	 profilowane	
łopatki	 odlane	 ciśnieniowo	 z	 alumi-
nium,	D:	315	do	1250	mm,	wykona-
nia	 z	 dwoma	 kierunkami	 przepływu	
powietrza,	 wydajności	 od	 2000	 do	
60000	m3/h,

	– typ	 FE,	 7-łopatkowe	 wyprofilowane	
sierpowo	 łopatki	 odlane	 ciśnieniowo	
z	 aluminium,	 D:	 315	 –	 1000	 mm,	
wykonania	z	dwoma	kierunkami	prze-
pływu	 powietrza,	 wykonania	 60Hz,	
wydajności	od	2200	do	26000	m3/h,

	– wentylatory	 promieniowe	 typ	 RG	
(z	 obudową	 spiralną)	 jednostronnie	
ssące	z	łopatkami	wygiętymi	do	tyłu,	
napędzane	 bezpośrednio	 silnikiem	
z	wewnętrznym	wirnikiem.	Wielkości	
wirnika	o	średnicach	od	315	do	560	
mm,	 wydajności	 do	 18000	 m3/h	
i	ciśnieniu	do	ponad	1200	Pa,

	– wentylatory	 poprzeczne	 typ	 QK/QR	
o	 średnicach	 wirnika	 60-150	 mm	
i	długościach	do	1200	mm.	Obudowa	
o	 kierunku	 przepływu	 powietrza	 90°	
lub	 180°.	 Stabilna,	 profilowana	 obu-
dowa	 aluminiowa.	 Wirniki	 dostępne	
również	bez	obudowy.

SEMINARIA

Wygłoszono	szereg	referatów	związa-
nych	ze	zmianami	w	polskim	prawodaw-
stwie	w	zakresie	branży	wentylacji	i	klima-
tyzacji,	 a	 szczególnie	 w	 rozporządzeniu	
w	 sprawie	warunków	 technicznych	 jakim	
powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	usytu-
owanie	 (Dz.U.	 2017r.,	 poz.2285)	 oraz	
referatów	 firmowych.	 Niektóre	 z	 nich	
„z	brodą”,	jak	np.	referat	dr	inż.	Sebastia-
na	Wall	z	ITB	dotyczący	zmiany	krajowe-
go	 systemu	 wprowadzania	 wyrobów	 do	
obrotu	od	1	stycznia	2017r.

Dużo	 uwagi	 poświęcono	 zagadnie-
niom	 ochrony	 p.poż.,	 które	 również	 na	
łamach	Instalu	miały	i	mają	swoje	miejsce.	
Były	to	referaty:
	– dr.inż.	Dariusza	Ratajczaka	pt.	„Zmia-

ny	 w	 wymaganiach	 pożarowych	 dla	
instalacji	wentylacyjnych”,

	– dr	inż.	Doroty	Brzezińskiej	 i	mgr.	 inż.	
Paula	Bryant	pt.”	strategiczne	myślenie	
w	ochronie	przeciwpożarowej”,

	– tej	samej	autorki	pt.	”Zasady	projekto-
wania	 systemów	 oddymiania	 garaży	
po	nowelizacji	przepisów”,

	– mgr.	 inż.	Adama	Dorsza	pt.	 ”Wpływ	
krzywej	 rozwoju	 pożaru	 na	 wyniki	
symulacji	 CFD.	 Analiza	 warunków	
ewakuacji	w	garażu	podziemnym”,

	– mgr.inż.	Tomasza	Burdzy	pt.	”Indywi-
dualne	systemy	oddymiania	wielokon-
dygnacyjnych	lokali	handlowo-usługo-
wych	 przyległych	 do	 pasażu	 galerii	
handlowych”.

Interesujące	 były	 też	 segmenty	 doty-
czące:
	– instalacji	w	obiektach	służby	zdrowia,	

wykorzystujące	 opracowane	 niedaw-
no	 „Wytyczne	 projektowania,	 wyko-
nania,	odbioru	i	eksploatacji	systemów	
wentylacji	 i	 klimatyzacji	 dla	 podmio-
tów	wykonujących	działalność	 leczni-
czą”	dostępne	na	stronie	Ministerstwa	
Zdrowia.

	– wentylacji	 profesjonalnych	 kuchni	
oparte	 między	 innymi	 na	 normie	
PN-EN	 16282	 –	 1	 do	 8.	 Temat	 ten	
będziemy	rozwijali	na	łamach	najbliż-
szych	numerów	Instalu.

Janusz Wróblewski
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 C 
nadwyżki umożliwia ogrzewanie niektó-
rych mieszkań ciepłem dostarczanych do 
lokali przyległych. Zatem w budynku, 
w przypadku zastosowania indywidualne-
go rozliczania za ciepło zużyte do ogrze-
wania, mogą wystąpić znaczne różnice 
kosztów ogrzewania poszczególnych 
lokali. 

Na rys. 4. pokazano strukturę podaży 
zapotrzebowania na ogrzewanie analizo-
wanego budynku w sytuacji, gdy po dzia-
łaniach wcześniej omówionych, ponownie 
wykonano regulację hydrauliczną instala-
cji grzewczej. 

W tym przypadku uzyskuje się dużą 
zgodność między podażą energii końco-
wej, a zapotrzebowaniem na nią w zim-
nym okresie sezonu grzewczego. Nato-
miast w okresie przejściowym nadal utrzy-
muje się znaczna nadwyżka podaży nad 
zapotrzebowaniem, stwarzająca możli-
wość do zwiększenia zużycia ciepła na 
ogrzewanie budynku przez przegrzewa-
nie pomieszczeń lub nadmierną ich wenty-
lację w porównaniu z warunkami określa-
jącymi standardowe użytkowanie.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wskazuje na 
potrzebę wprowadzenia zmian do stoso-
wanej obecnie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków. 

W celu zwiększenia dokładności określe-
nia potrzeb energetycznych budynków 
niezbędne jest określenie podaży energii 
końcowej do ogrzewania budynku i stoso-
wanie obliczonych wartości jako ograni-
czenia teoretycznego zapotrzebowania na 
tę energię. Proponowana modyfikacja 
metody obliczeniowej ma istotne znacze-
nie w przypadku analiz efektów energe-
tycznych termomodernizacji budynków. 
Szczególnie interesujący jest wniosek doty-
czący analizy zapotrzebowania na ener-
gię końcową budynków w stanie pierwot-
nym, tzn. przed wykonaniem w nich zabie-
gów termomodernizacyjnych. Zastosowa-
nie w odniesieniu do tych budynków obo-
wiązującego obecnie sposobu oceny ener-
getycznej budynków powoduje znaczne 
zawyżenie wartości zapotrzebowania na 
energię użytkową i końcową. Inna sytu-
acja ma miejsce w przypadku docieplenia 
ścian i wymiany okien w budynku, w któ-
rym wcześniej przeprowadzono moderni-
zację instalacji ogrzewczej. W takich 
budynkach występuje nadwyżka podaży 
energii końcowej nad teoretycznym zapo-
trzebowaniem. W budynkach takich może 
wystąpić większe niż szacowano zużycie 
energii na ogrzewanie lub znaczne różni-
ce w kosztach ogrzewania poszczegól-
nych lokali, ponieważ możliwe staje się 
ogrzewanie mieszkań ciepłem przenikają-
cym z lokali przyległych. Porównanie 

podaży ciepła z zapotrzebowaniem 
w poszczególnych miesiącach sezonu 
grzewczego może być wykorzystane do 
korekty krzywej grzania, tak aby zapew-
nione były potrzeby cieplne budynku przy 
jednoczesnym ograniczeniu możliwości 
marnotrawstwa energii końcowej. 
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potrzebę zbierania danych odczytowych 
dla całych stref w dobowych odstępach 
czasu. W obszarach o dużej gęstości 
zabudowy w zasięgu pracy koncentrato-
ra znajduje się często ponad tysiąc 
wodomierzy, dlatego też w obszarach 
skupisk zabudowy najlepszym rozwiąza-
niem będzie odczyt poprzez takie kon-
centratory. Na rysunku 2 przedstawiono 
mapę obszaru zasięgu koncentratora 
zamontowanego w centrum Krakowa. 
W zasięgu tego koncentratora jest zain-
stalowanych blisko 2 tysiące wodomierzy 
głównych.

W mniejszych skupiskach zabudowy 
wodomierze z nakładkami radiowymi są 
odczytywane przez bramki GPRS, gdzie 
w testowych warunkach na jedną bramkę 
przypada kilkanaście do kilkudziesięciu 
wodomierzy.

Obecnie intensywnie rozbudowują się 
także obszary peryferyjne miasta, jednak 
w tych obszarach bramka GPRS może 
gromadzić dane z jednego lub kilku wodo-
mierzy. Zatem dla obszarów o małej 
gęstości zabudowy sprawdzi się jedynie 
system oparty o moduły GSM montowane 
na każdym wodomierzu.

Podsumowanie

Po analizie potrzeb oraz dostępnych 
rozwiązań, a przede wszystkim kosztów 
tych rozwiązań stwierdzić należy, że doce-
lowy system odczytów automatycznych nie 
będzie systemem jednorodnym, ale będzie 
się składał z kilku rozwiązań połączonych 
w jedną hybrydę. Konieczne jest zatem gro-
madzenie danych odczytowych z różnych 
systemów w jednej bazie danych, ponieważ 
tylko takie podejście zapewni obsługę stale 
zmieniającego się systemu i umożliwi spój-
ną analizę danych odczytowych.

Baza danych odczytowych powinna 
być zintegrowana z mapami GIS w celu 
aktualizacji struktury zasilania i odbioru 
wody w podziale na strefy, a także z sys-
temem bilingowym, który gromadzi dane 
o wodomierzach w eksploatacji oraz 
o wymianach tych wodomierzy. Baza 
danych powinna także być dostępna do 
importowania danych odczytowych do 
wykorzystania w procesie fakturowania 
odbiorców wody.

Tak zbudowany system automatycz-
nych odczytów wodomierzy będzie stano-
wił element bezpieczeństwa systemu 

zaopatrzenia w wodę i narzędzie do suk-
cesywnej kontroli strat wody.
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wodociągowych publikowane przez 
przedsiębiorstwa wodociągowe nie 
uwzględniają wszystkich wskaźników 
wody wymaganych do oznaczania jej 
korozyjności.

Jednocześnie przedsiębiorstwa wodo-
ciągowe nie prowadzą tego typu ozna-
czeń uznając, że powinny je wykonywać 
zarządcy budynków (publikowane na ten 
temat wypowiedzi np. [5]). Dotychczas 
ciągle jeszcze nie ukazał się przepis zobo-
wiązujący dostawców wody do oznacza-
nia jej korozyjności – jednak zgodnie 
z wymaganiami Polskiej Normy PN EN 
806 [3] to właśnie dostawca wody powi-
nien dostarczać projektantowi instalacji 
potrzebne do projektowania analizy wody 
(w tym ocenę jej korozyjności jako podsta-
wę wyboru materiału instalacji).

W ostatnich latach przeważająca licz-
ba powstających instalacji wykonywana 
jest z tworzyw sztucznych (przewody), 
w stosunku do których korozyjność wody 
nie jest kryterium doboru.

Ich stosowanie wzbudza jednak inne 
zastrzeżenia – pogarszanie się jakości 
wody w wyniku zanieczyszczeń mikrobio-
logicznych (np. bakterie Legionella, ale nie 
tylko) pochodzących z tworzącego się na 
wewnętrznych powierzchniach przewo-
dów z tworzyw sztucznych biofilmu, ale 
też problemy ekologiczne czy energetycz-
ne (które ciągle w kraju nie są uwzględnia-

ne) związane z utylizacją zestarzonych, 
często wielowarstwowych (włókna szkla-
ne, warstwy aluminium czy miedzi) prze-
wodów sieci czy instalacji wodociągo-
wych. Tworzywa sztuczne eliminują obec-
nie inne materiały – ich podstawowym atu-
tem jest cena, która utrzymuje się na sto-
sunkowo niskim poziomie z uwagi na nie-
wdrożone w kraju postanowienia Dyrekty-
wy Komisji Europejskiej – Dyrektywy 
2005/32/EC i jej nowelizacji Dyrektywy 
2009/125/UE mających na celu wdroże-
nie aspektów ekologicznych do projekto-
wania wyrobów związanych z użyciem 
energii – z jednej strony max. wydłuże-
niem życia produktu, z drugiej oceną jego 
utylizacji.

Wdrożenie postanowień powyższych 
Dyrektyw daje podstawę do wliczenia 
w cenę wyrobu (rur z tworzyw sztucznych) 
ceny jego utylizacji co oczywiście zmieni 
proporcje cenowe wyrobów instalacyjnych.

Uregulowanie przedstawionych powy-
żej zagadnień związanych ściśle zarówno 
z trwałością instalacji, jak też z jakością 
wody przeznaczonej do spożycia (użycia) 
wymaga korekty obecnych przepisów:
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków powinna zobowiązywać 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kana-
lizacyjne do prowadzenia oceny koro-
zyjności wody wobec materiałów: 

sieci, urządzeń i instalacji wodociągo-
wych ( rozszerzenie art.5 Ustawy)

2. Powyższa Ustawa powinna również 
zobowiązywać wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) do informowania 
mieszkańców (a więc także inwesto-
rów, projektantów, wykonawców insta-
lacji, zarządców budynków) o koro-
zyjności wody przeznaczonej do spo-
życia (użycia) wobec materiałów sieci, 
urządzeń i instalacji wodociągowych 
(rozszerzenie art 12 Ustawy).

3. Z Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia powinien być usunięty 
fragment art.3 p1 „...oraz nie wykazu-
je agresywnych właściwości korozyj-
nych..”.
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• Programowalny rejestrator danych z rejestrami 
minutowymi

• 2-sekundowy czas integracji

• 16-letnia żywotność baterii przy odczytach  
co 10 sekund

• Przyjazny dla użytkownika interfejs z trzema 
przyciskami

• 2 moduły komunikacyjne

• Opcja wbudowanej magistrali M-Bus

• Opcja podświetlenia ekranu

• Autodetekcja przetwornika przepływu

kamstrup.com/MULTICAL603

MULTICAL® 603
Gotowy na przyszłość
Multifunkcjonalny przelicznik do ciepłomierzy
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określić z stosunkowo dużą dokładnością 
poprzez pomiar jej w komorach ciepłowni-
czych. Powstanie ewentualnego błędu 
może być spowodowane zmianami rzęd-
nej terenu między komorami. Jak wynika 
z analizy, błędne określenie wielkości Hk 
w zakresie ±30 % powoduje błąd w obli-
czeniach strat ciepła rzędu 4-7 %.

Przeprowadzona analiza wykazała, 
że obliczenia strat ciepła obarczone mogą 
być dużymi błędami, których nie da się 
uniknąć, ponieważ rzeczywiste wartości 
danych wejściowych są bardzo trudne lub 
niemożliwe do określenia. Dodatkowym 
czynnikiem powodującym trudności 
w ustaleniu rzeczywistych danych wejścio-

wych jest ciągła zmiana ich wartości 
w czasie eksploatacji sieci ciepłowniczej.

Wnioski

Obliczenia przepływu wody i strat cie-
pła w sieciach ciepłowniczych oparte są na 
modelach matematycznych opisujących 
dane zjawisko. Ich poprawność została 
wielokrotnie potwierdzona w wielu pracach 
naukowych. W artykule wykazano, że 
poprawność obliczeń strat ciśnienia i strat 
ciepła rurociągów ciepłowniczych zależy 
od wartości parametrów charakteryzują-
cych stan rzeczywisty sieci ciepłowniczej. 
Istnieje grupa parametrów, których wartość 

jest bardzo trudno określić z uwagi na brak 
możliwości technicznych wykonania ich 
pomiaru. Należą do nich: chropowatość 
bezwzględna wewnętrznej powierzchni rur, 
współczynnik przewodzenia ciepła przez 
izolację oraz grunt i inne. W celu uzyskania 
wiarygodnych wyników obliczeń konieczne 
jest wykonanie kalibracji danych polegają-
cej na wprowadzeniu korekt wartości 
wspomnianych współczynników, aby 
doprowadzić do zbieżności wartości wyni-
ków obliczeń ze zmierzonymi wartościami 
ciśnienia i temperatury wody w wybranych 
punktach sieci ciepłowniczej. 
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Rys. 3 
Błąd wyników oblicza-
nia strat ciepła wywo-
łany błędem oszaco-
wania zagłębienia 
kanału ciepłowniczego
Fig. 3 Error of the heat 
losses calculation 
results, caused by the 
error estimation of the 
heating channel depth
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 Ź 
to	temperatura	glikolu	z	instalacji	gruntowej	
przewyższa	tę	z	dachu	(wykres	2).

W	okresie	jesienno	–	zimowym	w	dni	
słoneczne,	np.	przy	silnym	mrozie,	instala
cja	 solarna	 również	 pracuje	 osiągając	
dobre	 efekty.	 Przy	 ostrym	 słońcu	 woda	
podgrzana	 w	 rezerwowym	 zbiorniku	
wody	 uzdatnionej	 osiąga	 temperaturę	
nawet	40	oC	(tab.1).

Bezawaryjna praca

Przez	 10	 lat	 pracy	 instalacji	 solarnej	
nie	wystąpiły	większe	problemy	eksploata
cyjne.	Podczas	codziennego	użytkowania,	
układ	 nie	 wymaga	 dodatkowej	 obsługi.	
Wykonywane	 są	 jedynie	 kontrolne	 oglę
dziny	 stanu	 elementów	 instalacji,	 spraw
dzanie	 wartości	 ciśnienia,	 temperatury	
oraz	osiąganych	uzysków.	Przez	lata	dzia
łania	 tylko	 raz	 nastąpiła	 ingerencja	
w	 układ	 polegająca	 na	 wymianie	 jednej	
sztuki	kolektora	(fot.	4).	Jednostce,	prawdo
podobnie	 na	 skutek	 gwałtownych	 zmian	
warunków	zewnętrznych,	pękła	szyba	so
larna.	

Zarówno	 wymienniki	 ciepła,	 jak	
pompy	 czy	 zbiorniki	 solarne	 pracują	
bezawaryjnie.

Uzyskiwane oszczędności

Instalacja	solarna	w	ZEC	w	Wołominie	
pokrywa	ok.	45%	całkowitego	zapotrzebo
wania	na	ciepło	do	podgrzewania	wody	
uzupełniającej	zład	w	sieci	ciepłowniczej	

oraz	 ok.	 65%	 na	 potrzeby	 ciepłej	 wody	
zakładu	(wykres	3,	wykres	4).

Wymierny	efekt	ekologiczny	osiągnię
ty	w	wyniku	realizacji	inwestycji	to	zmniej
szenie	emisji	dwutlenku	węgla	o	około	50	
ton	rocznie.

Poza	efektem	ekologicznym	spółka	uzy
skała	 obniżenie	 kosztów	 eksploatacyjnych	
związanych	z	wytworzeniem	ciepłej	wody	
oraz	produkcją	ciepła	do	podgrzania	wody	
uzupełniającej	zład	sieci	ciepłowniczej.

n

Wykres 3. 
Ilość ciepła wytwarzanego przez instalację solar-
ną pokrywająca potrzeby podgrzania wody 
przed odgazowaniem
Wykres 3. The amount of energy produced by 
solar installation covering the needs to heat water 
before degassing

Wykres 4. 
Ilość ciepła wytwarzanego przez instalację solar-
ną wspierająca instalację c.w.
Wykres 4. The amount of energy produced by 
solar installation support installation d.h.w.
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Ocena efektywności energetycznej oraz kosz-
tów z  tytułu ogrzewania i  przygotowania c.w.u. 
w systemach grzewczych stosowanych w budyn-
kach wielorodzinnych to tytuł rozdziału w książce 
dr inż. Tomasza Cholewy i  dr inż. Alicji Siuta – 
Olcha pt. ”Racjonalizacja zużycia energii w budow-

nictwie mieszkaniowym”. Rozdział ten zawiera też 
przykład analizy techniczno – ekonomicznej trzech 
rodzajów systemów ogrzewania i  przygotowania 
ciepłej wody, które obecnie najczęściej występują 
w  budynkach wielorodzinnych. Przedstawiony 
materiał jest pomocny do określenia efektywności 
energetycznej budynku.

Cała książka ukazuje praktyczne możliwości 
zmniejszania zużycia energii w budynkach miesz-
kalnych poprzez modernizację systemów ogrzewa-
nia i  przygotowania ciepłej wody oraz poprzez 
edukację mieszkańców w  tym zakresie. W  pracy 
przedstawiono szereg wyników długoterminowych 
badań eksploatacyjnych, umożliwiających okre-
ślenie i  sprawdzenie wpływu różnych przedsię-
wzięć modernizacyjnych na zużycie energii, szcze-
gólnie w istniejących budynkach wielorodzinnych. 

Do każdego rozpatrywanego przypadku starano się 
wybrać reprezentatywną grupę budynków, aby 
zakres przeprowadzonych prac modernizacyjnych 
pozwolił, w możliwie jednoznaczny sposób, poka-
zać wpływ danego działania modernizacyjnego na 
zużycie ciepła w danej grupie budynków, a nie był 
tylko przypadkowym wynikiem otrzymanym dla 
pojedynczego obiektu. Każdy przykład poprzedzo-
ny jest krótkim wstępem teoretycznym, który 
w  przystępny sposób wprowadza Czytelnika 
w  zakres tematyczny danego zagadnienia, jak 
również przedstawia wyniki badań oraz osiągnięcia 
innych Autorów, odnoszące się do racjonalizacji 
zużycia energii w sektorze mieszkaniowym.

Z tego też względu publikacja przydatna może 
być projektantom i  wykonawcom systemów 
grzewczych oraz administratorom budynków.
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