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Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób zawodowo związanych 
z branżą wentylacyjną. Celem działania jest wspieranie rozwoju branży wentylacyjnej 
i upowszechnianie wiedzy. Działa od 2001 roku, a od 2013 jest także członkiem 
Stowarzyszenia Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego EVIA z siedzibą w Brukseli. 

Fotograf, który robi zdjęcie, wyostrza tylko jeden 

fragment, wybiera przedmiot lub osobę, na któ-

rej skupia soczewkę, reszta traci ostrość, chociaż 

jest tak samo ważna, dopełnia kompozycję i wpływa 

na całokształt odbioru. Gdy popatrzymy na to, kogo 

nagradza się w branży budowlanej, widzimy, że naj-

częściej na podium stają architekci i właściciele firm 

wykonawczych. Projektanci wentylacji często są poza 

konkursem. Chcemy to zmienić. Ideą Nagrody PASCAL 

jest dostrzeganie tych, którzy poza ostrość i kadr wy-

chodzą, trochę są na marginesie, z boku, nie ujawniają 

się i nie proszą o laury. A przecież ich praca jest bardzo 

ważna. Bo czy można wyobrazić sobie współczesne 

budynki bez rzetelnego projektu wentylacji, wykona-

ne na szybko i byle jak. Dlatego co roku przyznajemy 

Nagrody PASCAL – najistotniejsze i do tej pory jedyne 

wyróżnienie w branży HVAC.

Statuetki rozdaliśmy już po raz 8. Znowu potwierdziła 

się teza, że nawet w trudnych czasach da się projekto-

wać z rozmachem, ale zgodnie z zasadami inżynierskiej 

rzetelności i sztuki budowlanej. Każdy z nagrodzonych 

obiektów wyróżniał się na tle konkurencji. Projektanci 

z firmy Arup zadbali o komfort zwiedzających Orientarium. 

Mieli też na uwadze faunę i florę, dlatego dostosowali 

projekt do potrzeb zwierząt. To wymagało interdy-

scyplinarnego spojrzenia i wiedzy z różnych dziedzin. 

Druga równorzędna statuetka trafiła w ręce profesora 

Szczechowiaka, który był odpowiedzialny za Poznański 

Wydział Architektury i Inżynierii Zarządzania – budynek 

niemal zeroenegetycznym, w którym stworzono wła-

ściwy komfort wewnętrzny. Trzecią statuetkę otrzymali 

projektanci z firmy Madra, którzy tak przygotowali projekt 

systemów wentylacyjnych, by przeznaczony do rozwoju 

biznesu budynek SKYSAWA A mógł otrzymać najwyższą 

ocenę w certyfikacji BREEAM. Przyznaliśmy też wyróżnienia 

projektantom z firm Buro Happold Polska, MBC i Termo 

Studio. Opisy techniczne nagrodzonych obiektów oraz 

rozmowy z laureatami znajdują się na stronach 20–37.

Nagrody wręczyliśmy w czasie kameralnego spotkania. 

To był dobry moment na rozmowy o tym, jak radzić sobie 

w niepewnych czasach i walczyć z kryzysami, które są 

coraz bardziej nieprzewidywalne. Nie wiemy, co przyniesie 

przyszłość, ale widzieliśmy, że projektanci to grono ludzi 

zgranych, umiejących się wspierać, angażować, zdrowo 

ze sobą rywalizować i wygrywać. Wiemy, że możemy 

na nich liczyć!

Aleksandra Kuśmierczyk
Sekretarz Nagrody PASCAL

fot. K. Pacholak

https://stock.adobe.com/pl/contributor/210506286/tomas-bazant?load_type=author&prev_url=detail
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Firmy

BELIMO założyło fundację Belimo Climate Foundation 

mającą na celu zmniejszenie ilości CO
2
 emitowanego 

podczas użytkowania budynków. Firma chce w ten 

sposób zwiększyć świadomość, jak wielki wpływ na 

osiągnięcie celów klimatycznych ma modernizacja bu-

dynków. Belimo stawia za cel redukowanie emisji spo-

wodowanych własną działalnością. Użytkowane obecnie 

urządzenia obiektowe Belimo zmniejszają zużycie energii 

w stopniu, który przewyższa emisję CO
2
 spowodowaną 

ich wytwarzaniem i pracą. Ponadto Belimo stale inwe-

stuje w projekty zmniejszające emisje spowodowane 

własną działalnością. Fundacja bierze udział w projektach 

dotyczących zwiększania efektywności energetycznej 

w budynkach instytucji i w budynkach organizacji po-

zarządowych z sektorów edukacji, szkoleń i ochrony 

zdrowia, a podczas realizacji wspiera je pod względem fi-

nansowym i doradczym. Fundacja skupia się na optyma-

lizacji istniejących instalacji grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych. Umożliwia także przekaz wiedzy oraz 

zwiększa świadomość potencjału ograniczania zużycia 

energii w budynkach.

CAREL podpisuje wiążącą umowę nabycia 100% udzia-

łów w spółce Senva. Jest to amerykańska spółka z sie-

dzibą w Oregonie, specjalizująca się w projektowaniu 

i produkcji czujników, głównie dla sektorów klimaty-

zacji i wentylacji. Oferuje również chillery, urządzenia 

dachowe, centrale wentylacyjne. Przychody firmy Senva 

w 2021 r. wyniosły ok. 12,7 mln USD, co oznacza wzrost 

o 24% rok do roku (ponad dwukrotny wzrost w porów-

naniu z 2016 r.), przy czym EBITDA wyniosła 2,4 mln 

USD. Firma ma zakład produkcyjny o powierzchni około 

2500 m2 i jest w trakcie rozbudowy. Liczba pracowników 

na koniec 2021 r. wynosiła 65 osób. Zamknięcie transakcji 

spodziewane jest na koniec października.

DANFOSS zaproponował dodatkowe inicjatywy na 

rzecz optymalizacji zużycia energii w swoich kampusach 

w Europie, aby redukować zapotrzebowanie na energię 

podczas nadchodzącej zimy. Obniżając temperaturę 

w pomieszczeniach od 3 do 4 stopni Celsjusza, pracow-

nicy nadal mogą komfortowo pracować, jednocześnie 

oszczędzając energię. Konkretne wytyczne są uzgadniane 

lokalnie. W samej Danii, obniżając temperaturę o kilka 

stopni, Danfoss zaoszczędzi na ogrzewaniu równowar-

tość opłaty za ciepło w 100 gospodarstwach domowych. 

Również polska spółka Danfoss systematycznie realizuje 

inicjatywy oszczędnościowe, które mają przyczynić się 

do zmniejszenia kosztów energii. Według prognoz koszt 

rachunków za energię elektryczną w tym roku w sto-

sunku do 2020 r. wzrośnie aż o 10 mln zł w kampusie 

w Grodzisku i o 650 tys. zł w zakładzie w Tuchomiu.

FIRMA SZUKA PRACOWNIKA

 ❱ DAIKIN AIRCONDITIONING 
POLAND Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Łódź, Wrocław

Inżynier sprzedaży systemów wody 
lodowej i wentylacji

Obowiązki: utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi part-
nerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych 
kontaktów z klientami na terenie działania (inwestorzy, projektan-
ci, firmy instalacyjne); monitorowanie rynku pod kątem nowych 
inwestycji w regionie; osiąganie założonych wyników sprzedaży 
systemów Applied z portfolio Daikin na swoim terenie działania 
poprzez prezentację produktów oraz pozyskiwanie nowych za-
mówień; realizacja strategii sprzedażowej oraz dbanie o dobry wi-
zerunek firmy; wsparcie merytoryczne przy realizowanych projek-
tach; doradztwo techniczne, tj. dobór urządzeń i kompleksowych 
rozwiązań Applied oraz przygotowanie koncepcji projektowych; 
ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy poprzez udział 
w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
Wymagania:
•  wykształcenie wyższe techniczne o specjalizacji klimatyzacja, 

chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo lub budowa maszyn 
i urządzeń

•  znajomość branży HVACR poparta min. trzyletnim doświadcze-
niem zawodowym na podobnym stanowisku w firmie handlowej 
o profilu inżynierskim

•  łatwość w nawiązywaniu relacji z nowymi osobami i klientami
•  umiejętność prowadzenia rozmów handlowych finalizowanych 

transakcją i umiejętność myślenia analitycznego, samodzielność
•  systematyczność w pracy, planowaniu zadań i realizacji powie-

rzonego budżetu
•  znajomość programu AutoCAD
•  prawo jazdy kat. B
•  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 ❱ DAIKIN AIRCONDITIONING 
POLAND Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Katowice, Kraków, Wrocław

Specjalista ds. sprzedaży usług 
serwisowych

Obowiązki: aktywna sprzedaż rozwiązań technicznych Daikin 
oraz usług serwisowych zgodnie ze strategią sprzedaży firmy; 
rozwój sieci kluczowych klientów serwisowych; wzmacnianie 
pozycji Daikin na rynku serwisu, poszukiwanie nowych klientów 
serwisowych; bliska współpraca z działem sprzedaży przy realizacji 
projektów; generowanie kontraktów serwisowych oraz nadzór 
przy realizacji zleceń serwisowych; współudział w kształtowaniu 
strategii sprzedaży usług serwisowych; przygotowywanie umów 
ramowych i sprzedażowych dla usług serwisowych

Wymagania
•  mile widziane wykształcenie wyższe o profilu wentylacja, klimaty-

zacja, chłodnictwo i ogrzewnictwo lub inny kierunek techniczny
•  wiedza z branży klimatyzacyjnej, chłodniczej lub elektrycznej
•  umiejętność pracy zespołowej oraz zdolności organizacyjne
•  odporność na stres
•  łatwość prowadzenia rozmowy z klientem
•  umiejętność ustalania priorytetów
•  umiejętność analitycznego myślenia
•  inicjatywa w poszukiwaniu nowych, lepszych rozwiązań
•  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie 

min. dobrym
•  prawo jazdy kat. B
•  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Informacje niezbędne do
aplikowania na stanowiska
pracy można uzyskać
bezpośrednio u podmiotu
poszukującego pracownika.
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FRAPOL ma nowego prezesa. W czerwcu nastąpiły 

zmiany w zarządzie spółki i funkcję dotychczasowego 

prezesa Grzegorza Marsa objął Michał Dunal.

HYDROPOL-DEKOR uruchomił swój kanał na YouTube, 

na którym publikowane są najnowsze filmy reklamowe 

oraz informacje o nowościach. Firma zaprasza do sub-

skrybcji i do polubienia na Facebooku i LinkedIn.

INWEST KLIMA informuje, że elementy wentylacyjne 

Inwest-Produkt otrzymały pozytywną Krajową Oceną 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej KOT ITB. 

W związku z tym wprowadzane do obrotu lub udostęp-

niane na rynku krajowym mogą być: przewody o przekro-

ju prostokątnym – ITB-KOT-2021/1769; dachowe czerp-

nie i wyrzutnie powietrza – ITB-KOT-2022/2296; ścienne 

czerpnie i wyrzutnie powietrza – ITB-KOT-2022/2297.

KAISAI rozszerza ofertę o pompy ciepła powietrze-po-

wietrze umożliwiające ogrzewanie pomieszczeń przez 

wykorzystanie energii z powietrza zewnętrznego i energii 

elektrycznej. Urządzenia z nowej serii Kaisai HOT i Kaisai 

PRO HEAT, przeznaczone przede wszystkim do ogrzewa-

nia, przystosowane są do efektywnej i energooszczędnej 

pracy w temperaturze zewnętrznej do -25°C. Urządzenia 

wyróżniają się wysoką klasą efektywności energetycznej 

A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie grzania. 

 ❱ DAIKIN AIRCONDITIONING 
POLAND Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Rzeszów, Katowice

Inżynier sprzedaży 

Obowiązki: utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnera-
mi biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów 
z klientami na swoim terenie działania (inwestorzy, projektanci, firmy 
instalacyjne); monitowanie rynku pod kątem nowych inwestycji w re-
gionie; osiąganie założonych wyników sprzedaży urządzeń HVACR 
z portfolio Daikin na swoim terenie działania poprzez prezentację 
produktów oraz pozyskiwanie nowych zamówień; realizacja strategii 
sprzedażowej oraz dbanie o dobry wizerunek firmy; wsparcie mery-
toryczne w czasie realizowanych projektów; doradztwo techniczne 
tj. dobór urządzeń i kompleksowych rozwiązań HVAC oraz przygoto-
wanie koncepcji projektowych; ciągłe rozwijanie swoich kompetencji 
i wiedzy poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
Wymagania:
•  wykształcenie wyższe techniczne o specjalizacji klimatyzacja, 

chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo lub budowa maszyn 
i urządzeń 

•  znajomość branży HVACR poparta min. 3-letnim doświadczeniem 
zawodowym na podobnym stanowisku w firmie handlowej 
o profilu inżynierskim

•  łatwość w nawiązywaniu relacji z nowymi osobami i klientami
•  umiejętność prowadzenia rozmów handlowych finalizowanych 

transakcją
•  umiejętność myślenia analitycznego, samodzielność, systema-

tyczność w pracy, planowaniu zadań i realizacji powierzonego 
budżetu

•  znajomość programu AutoCAD
•  prawo jazdy kat. B
•  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Możliwość lakierowania elementów z blachy czarnej, ocynkowanej,  
aluminium, a także z tworzyw sztucznych.

Przygotowanie podłoża zgodnie Z PN-EN ISO 8501.

Spełnienie wymagań serii norm ISO 12944:
- klasy odporności korozyjnej C1-C5

- rygorystyczne okresy trwałości dla powłok antykorozyjnych.

Jakość potwierdzona w badaniach w komorach solnych i testach  
klimatycznych.

Usługi lakiernicze w nowej hali!
Powtarzalność powlekania detali wielkogabarytowych nawet do 10 m długości.

www.berlinerluft.pl

REKLAMA

http://www.berlinerluft.pl
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K-FLEX POLSKA rozpoczął w sierpniu prace budow-

lane nad Centrum Logistycznym w Wieleninie-Kolonii 

nieopodal Uniejowa. Powstanie magazyn, który, będzie 

miał 15 m wysokości, a jego całkowita powierzchnia to 

33 tys. m2. Konstrukcja dachu została zaprojektowana 

w taki sposób, aby umożliwić zamontowanie paneli fo-

towoltaicznych. Infrastruktura budynku realizowana jest 

zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie EXCELLENT. 

Planowany koniec inwestycji przewidziany jest w marcu 

2023 r. To kolejna rozbudowa firmy w ciągu ośmiu lat.

KLIMA-THERM nowym członkiem wspierającym 

Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń 

Grzewczych SPIUG. Grupa chce wspierać zadania statu-

towe i cele organizacji skupione m.in. wokół edukowania 

inwestorów oraz specjalistów branży HVACR w kwestii 

najnowszych rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źró-

deł energii przy znaczącym udziale pomp ciepła.

KOMPLEKS, producent systemu Chemowent®, otrzymał 

Diamentowy Certyfikat Rzetelności Płatniczej. Jest on 

przyznawany firmom, które nie mają przeterminowa-

nych zobowiązań w KRD ani ZUS i US. Do tej pory firma 

miała certyfikat w kolorze złota, a certyfikat diamentowy 

został przyznany za nieprzerwaną od wielu lat rzetelność 

w regulowaniu zobowiązań. 

LINDAB poszerza portfolio o produkty kolejnego pro-

ducenta w branży HVAC – litewską markę Ventmatika. 

Słynie ona m.in. z produkcji nagrzewnic elektrycznych 

oraz sterowników do systemów wentylacyjnych. Spółka 

Ventmatika UAB powstała w 2003 r. i od tego czasu stale 

rozwija ofertę produktów elektronicznych, elektrycznych 

oraz automatyki sterującej do urządzeń i systemów wen-

tylacyjnych. Zakład produkcyjny oraz główna siedziba 

firmy znajdują się w Šiauliai na Litwie. 

POLSKA ORGANIZACJA ROZWOJU TECHNOLOGII 
POMP CIEPŁA PORT PC wystosowała apel do Minister 

Klimatu i Środowiska Anny Moskwy. Przed posiedze-

niem Rady ds. Energii, planowanym na 25 października, 

PORT PC zwrócił się do ministerstwa z apelem o przyjęcie 

ambitnego stanowiska wobec zmian w dyrektywie EPDB. 

PORT PC wskazało na rolę tych zmian wobec obecne-

go kryzysu energetycznego i klimatycznego, a także 

na ogromny potencjał oszczędności energii tkwiący 

w sektorze budynków. Aby optymalnie wykorzystać 

ten potencjał, niezbędne jest pilne przyjęcie w polskiej 

polityce dotyczącej sektora budynków kilku zasadniczych 

celów, m.in. ambitnych ram instrumentu renowacyjnego 

MEPS, standardów budynku zeroenergetycznego ZEB 

czy maksymalizacji instalacji słonecznych.

SAINT-GOBAIN został strategicznym partnerem mar-

ki Megasol – producenta modułów solarnych i lidera 

w dziedzinie fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami 

(BIPV). Współpraca umożliwi firmie rozszerzenie ofer-

 ❱ DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND 
Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. wsparcia technicznego 
i szkoleń

Obowiązki: wsparcie techniczne klientów poprzez komunika-
cję e-mailową i telefoniczną; przygotowywanie i prowadzenie 
szkoleń technicznych w roli trenera w Akademii Daikin; współ-
praca z centralą firmy Daikin w Belgii i Austrii w zakresie jakości 
obsługi technicznej; współpraca z działem serwisu oraz działami 
handlowymi w zakresie wsparcia technicznego i wiedzy technicz-
nej dotyczącej produktów Daikin; opracowywanie i aktualizacja 
dokumentacji technicznej (instrukcje); uczestnictwo w szkole-
niach technicznych w centrali w Belgii z zakresu budowy i obsługi 
urządzeń marki Daikin

Wymagania
•  wykształcenie średnie, absolwent lub student ostatnich lat stu-

diów technicznych o specjalizacji klimatyzacja, chłodnictwo, 
wentylacja lub ciepłownictwo (dodatkowy atut)

•  wiedza z branży grzewczej, klimatyzacyjnej, chłodniczej lub 
elektrycznej

•  umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami
•  łatwość w prowadzeniu wystąpień publicznych
•  umiejętność ustalania priorytetów
•  zmysł analityczno-techniczny
•  odporność na stres
•  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
•  prawo jazdy kat. B
•  doświadczenie na podobnym stanowisku (dodatkowy atut)

 ❱ DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND 
Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Wrocław, Kraków

Konsultant ds. techniczno-handlowych

Obowiązki: utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi 
partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie no-
wych kontaktów z klientami (projektanci, inwestorzy, architekci); 
monitorowanie rynku pod kątem nowych inwestycji w regionie; 
osiąganie dobrych wyników w pozyskiwaniu nowych projektów 
inwestycyjnych; wsparcie merytoryczne przy realizowanych pro-
jektach; doradztwo techniczne, tj. dobór urządzeń i komplekso-
wych rozwiązań HVAC (m.in. systemów VRV) oraz przygotowanie 
koncepcji projektowych; prowadzenie szkoleń dla projektantów 
i architektów z zakresu kompleksowych rozwiązań HVAC; ciągłe 
rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy poprzez udział w szko-
leniach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania
•  wykształcenie wyższe techniczne o specjalizacji klimatyzacja, 

chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo lub budowa maszyn 
i urządzeń

•  znajomość branży HVAC-R poparta min. 3-letnim doświadcze-
niem na podobnym stanowisku w firmie handlowej o profilu 
inżynierskim

•  łatwość nawiązywania relacji z nowymi osobami i klientami
•  umiejętność prowadzenia rozmów handlowych finalizowanych 

transakcją
•  samodzielność, umiejętność myślenia analitycznego, systema-

tyczność w pracy, planowaniu zadań i realizacji powierzonego 
budżetu

•  znajomość programu AutoCAD
•  prawo jazdy kat. B
•  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Informacje niezbędne do
aplikowania na stanowiska
pracy można uzyskać
bezpośrednio u podmiotu
poszukującego pracownika.
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ty zrównoważonych rozwiązań fasadowych i zdobycie 

pozycji głównego dostawcy systemów BIPV w Europie.

SCHIESSL POLSKA zaprezentował aplikację 

AR Hisense 3D przeznaczoną dla klientów indywidu-

alnych oraz firm instalatorskich. Dzięki aplikacji można 

przed zakupem wykonać wizualizację klimatyzatorów 

Hisense w domu lub biurze, a także otrzymać dostęp 

do wielu modeli urządzeń Hisense i w prosty sposób 

dobrać klimatyzator pasujący do wnętrza, wykonać 

projekt wnętrza z klimatyzatorem i zapisać w formie 

zdjęcia, a potem go udostępnić. Korzystając z formu-

larza, można także dostać kontakt do autoryzowanego 

instalatora Hisense. Aplikacja jest do pobrania w sklepie 

Google lub Appstore.

SEMIKRON oraz DANFOSS SILICON POWER łączą 

siły, tworząc nową firmę o nazwie Semikron Danfoss, 

która będzie inwestować znaczne środki w innowacje, 

technologię oraz zasoby wspomagające klientów w re-

alizacji ich planów rozwojowych. Semikron Danfoss to 

światowy lider w obszarze energoelektroniki. Rozwią-

zania związane z produkcją pojazdów elektrycznych, 

przemysłem oraz odnawialnymi źródłami energii po-

magają wykorzystywać energię elektryczną w sposób 

bardziej efektywny.

Nowości

AIRIDEA wprowadziła w ostatnim czasie na rynek na-

wiewniki szczelinowe Line, które są wykonane z wysokiej 

jakości masy gipsowej. Produkty przeznaczone są do 

montażu na suficie i na ścianach, w pomieszczeniach 

o wysokości od 2,5 do 6 m. Mogą być wykorzystywane 

do nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Ich spe-

cjalna konstrukcja umożliwia rozproszenie nawiewanego 

powietrza, a to oznacza, że sprawdzą się w pomieszcze-

niach z systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. 

Mogą być montowane poziomo i pionowo. Występują 

jako jedno-, dwu- lub trzyszczelinowe, mają szerokość 

12 lub 18 mm. Można pomalować je na dowolny kolor 

zgodny z pomieszczeniem, co sprawi, że idealnie wtopią 

się w styl wnętrza oraz dopasują się do ścian i sufitów.

HTS POLSKA poszerzył ofertę o funkcjonalne nawiew-

niki Ventmann. Firma Ventmann zaprojektowała cztery 

linie nawiewników gipsowych: Circle, Square, Line oraz 

Side. HTS Polska jest jednym z dwóch dystrybutorów 

firmy Ventmann w Polsce. 

HYDROPOL-DEKOR ma w ofercie nową pompę ciepła 

Airwell Wellea. Pompy produkowane są w wersji mo-

noblock o mocy 4–30 kW oraz split o mocy 6–16 kW. 

AIRDOT
REKUPERATOR STREFOWY

trzy wersje: Easy, Link, Link+

komunikacja przewodowa i bezprzewodowa

wielofunkcyjny pilot z wyświetlaczem

zintegrowany czujnik wilgotności i zmierzchu

automatyczne otwieranie / zamykanie

szybki montaż w ścianie

Wydajność  
max

60m3/h

Odzysk  
ciepła do

Zużycie  
energii max

Cicha 
praca od

Naprzemienna
współpraca do

92% 7W 16 dB(A) 16 jdn

STRONGAIR  SOLUTIONS

REKLAMA

http://www.vbw.pl
https://harmann.pl/produkty/produkt/airdot.html
https://harmann.pl/strona-glowna.html
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Pompy mają wysoką klasę energetyczną, a ich sterowanie 

odbywa się przez sterownik lub aplikację w telefonie. 

Zarówno monoblock, jak i split gwarantują ogrzewanie 

i ciepłą wodę nawet w bardzo niskiej temperaturze do-

chodzącej do -25°C. Objęte są programem certyfikacji 

Keymark oraz spełniają wymagania programu Czyste 

Powietrze i znajdują się na liście Zielonych Urządzeń 

i Materiałów ZUM. 

INWEST-KLIMA wprowadza na rynek hybrydowy sys-

tem rozdzielaczowy IPX-PREMIUM produkowany przez 

Inwest-Produkt. Są to rozdzielacze z króćcami ze specjal-

nej mieszanki tworzywa opracowanej przy współudziale 

przedstawicieli czołowych polskich laboratoriów nauko-

wych. Wprowadzenie urządzenia na rynek poprzedziły wie-

loletnie testy i badania w różnych warunkach. Opracowany 

materiał ma wysoką elastyczność nawet w niskiej tempera-

turze (-50oC), wysoką odporność na wiele czynników che-

micznych, ochronę UV, jest bezwonny, nie ulega starzeniu 

i podlega recyklingowi. Króćce są samouszczelniające i nie 

wymagają stosowania dodatkowych uszczelek. Zapew-

niają szybkie, łatwe i szczelne połączenie z przewodem 

karbowanym w jednym kroku. System ma wysoką klasę 

szczelności C i dostępny jest o średnicy nominalnej Ø75, 

a od stycznia 2023 r. również Ø50, Ø63 i Ø90 mm.

PRYMUS zachęca do zapoznania się z bogatą ofertą ste-

rowników komorowych Elitech. Modele ECB-2030XL to 

trójfazowe urządzenia zamknięte w szczelnej obudowie 

IP65, które mogą być stosowane na zewnątrz. Sterow-

niki sterują sprężarką do 7,3 kW, wentylatorem, odszra-

nianiem, kartelem, alarmem oraz oświetleniem. Więcej 

informacji na stronie www.prymus24.pl i u doradców. 

ROTENSO ma nowość – klimatyzator konsolowy Aneru, 

który dzięki dwustronnemu nawiewowi góra i dół można 

montować przy podłodze. Klimatyzator ma zastosowanie 

w pomieszczeniach ze specyficznymi ograniczeniami, 

np. z wieloma skosami i niskimi ściankami kolankowymi. 

Możliwość posadowienia klimatyzatora przy podłodze 

sprawia, że Aneru jest wybierany przez klientów chcą-

cych uniknąć ekspozycji urządzenia pod sufitem. Można 

go stosować całorocznie, bo jest wyposażony w grzałkę 

tacy ociekowej i karteru sprężarki. Ma bardzo dobrą wy-

dajność w trybie chłodzenia i grzania oraz dwustronny 

nawiew góra-dół pozwalający na niezależne sterowania 

wyrzutami powietrza z góry lub dołu, dzięki temu może 

być samodzielnym źródłem ogrzewania. Ma białą obudo-

wę z drobnymi perforacjami i matowy panel. Może być 

skonfigurowany w układzie split i multisplit.

SMART NANOTECHNOLOGIES oferuje nowy biobój-

czy preparat do dezynfekcji powierzchni klimatyzatorów 

i urządzeń chłodniczych Smart CleanAir+, który ma silne 

właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Zaleca się 

stosowanie produktu w czasie dezynfekcji elementów 

 ❱ DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND 
Sp. z o.o.
Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie, Kraków, Katowice, Wrocław

Inżynier sprzedaży ds. urządzeń 
grzewczych i klimatyzacyjnych

Obowiązki: utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi part-
nerami biznesowymi i budowanie nowych kontaktów z klientami 
(firmy instalacyjne); osiąganie dobrych wyników sprzedaży urzą-
dzeń grzewczych i klimatyzacyjnych typu split na swoim terenie 
działania; wsparcie merytoryczne w trakcie realizowanych projek-
tów; ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy, korzystając 
z możliwości, które daje firma

Wymagania:
•  absolwent  studiów technicznych o specjalizacji klimatyzacja, 

chłodnictwo, wentylacja lub ciepłownictwo
•  doświadczenie zawodowe w branży klimatyzacyjnej na podob-

nym stanowisku
•  łatwość w nawiązywaniu kontaktów, samodzielność i dobra 

organizacja
•  prawo jazdy kat. B
•  dobra znajomość języka angielskiego

 ❱ THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Konsultant techniczny ds. serwisu HVAC

Obowiązki: obsługa telefoniczna zgłoszeń serwisowych; telefo-
niczna pomoc w diagnozowaniu awarii; wstępne diagnozowanie 
i kategoryzacja zgłoszeń.

Wymagania: 
•  wykształcenie min. średnie techniczne
•  znajomość zagadnień z zakresu chłodnictwa, elektroniki, me-

chaniki i automatyki lub chęć poznania tej branży
•  znajomość pakietu biurowego MS Office

 ❱ THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Koordynator ds. autoryzowanych 
serwisów

Obowiązki: pozyskiwanie, weryfikowanie, opiniowanie, rekruto-
wanie firm do roli autoryzowanych serwisów (realizację założone-
go planu); współpraca z serwisantami mobilnymi; przygotowy-
wanie i nadzorowanie organizacji szkoleń autoryzacyjnych w tym 
sporządzanie umów; utrzymywanie relacji z autoryzowanymi 
serwisami i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów; nadzoro-
wanie realizacji zadań i postanowień umowy z autoryzowanymi 
serwisami; współpraca z serwisantami zajmującymi się pompami 
ciepła; nadzorowanie pracy pracownika administracyjnego ds. 
pomp ciepła; raportowanie pracy do kierownika serwisu

Wymagania: 
•  wykształcenie min. średnie techniczne
•  doświadczenie na podobnym stanowisku 
•  znajomość zagadnień z zakresu chłodnictwa, elektroniki, me-

chaniki i automatyki
•  doświadczenie w pracy w serwisowej lub techniczno-handlowej
•  prawo jazdy kat. B
•  gotowość do częstych wyjazdów służbowych (cała Polska)

Informacje niezbędne do
aplikowania na stanowiska
pracy można uzyskać
bezpośrednio u podmiotu
poszukującego pracownika.
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powierzchni układów klimatyzacji i wentylacji w budyn-

kach prywatnych, w sektorze medycznym, spożywczym, 

przemysłowym oraz w placówkach użyteczności publicz-

nej m.in. szkołach, szpitalach, lotniskach, urzędach. Firma 

ma także drugą nowość – Smart CleanAir Concentrate. To 

skoncentrowany preparat do czyszczenia klimatyzatorów 

i urządzeń chłodniczych. Dzięki silnie skoncentrowanej 

konsystencji jest wydajny i ekonomiczny. Po zastoso-

waniu preparatu zachowany zostaje wysoki poziom 

higieny i czystości systemów HVAC. Usuwa brud, kurz 

oraz osady i nie powoduje korozji, można go stosować 

na powierzchni z tworzyw sztucznych, metali, cerami-

ki, szkła, aluminium oraz lakierowanej. Jest bezpieczny 

w użyciu i nie zawiera fosforanów. 

VTS GROUP ma w ofercie nową linię central wentylacyj-

no-klimatyzacyjnych – Ventus PRO. Są to urządzenia do 

wentylacji i klimatyzacji obiektów basenowych, szpitali, 

laboratoriów, pomieszczeń higienicznych i niewymaga-

jących zastosowania central w specjalnym wykonaniu. 

Dostępne są trzy linie produktowe – PVS, PVS PO, PVS HY. 

PVS są uniwersalne i dostępne w 71 wielkościach, co 

pozwala na dokładne dopasowanie ich do obiektu. PVS 

PO to centrale kompaktowe przeznaczone do basenów 

krytych i miejsc, w których konieczne jest osuszanie po-

wietrza. Centrale PVS HY to także urządzenia kompakto-

we, ale przeznaczone do pomieszczeń o szczególnych 

wymaganiach higienicznych. 

Targi, konferencje, szkolenia

GRUPA KLIMA-THERM 11–13 października wzięła 

udział w jednej z imprez targowych przeznaczonych 

dla branży HVACR – CHILLVENTA w Norymberdze. Pod-

czas trzydniowego wydarzenia firma zaprezentowała 

najnowsze rozwiązania klimatyzacyjne, wentylacyjne 

i grzewcze z oferty marek własnych Kaisai i Klimor, jak 

również była aktywnym uczestnikiem towarzyszącego 

wystawie „Forum Specjalistów”. 

HYDROPOL-DEKOR zaprasza instalatorów z branży 

HVAC na bezpłatny cykl szkoleń z pomp ciepła Airwell 

Wellea Split. Podczas szkolenia firma zaprezentuje ak-

tualną ofertę pomp ciepła Airwell Wellea, wyjaśni, jak 

prawidłowo wykonać montaż jednostki wewnętrznej 

pompy ciepła oraz zbiornika CWU, omówi prawidłowo 

przygotowaną instalację wodną centralnego ogrzewa-

nia, przybliży zagadnienia dotyczące zasad montażu 

agregatu zewnętrznego i wyjaśni, jak podłączyć insta-

lację chłodniczą oraz elektryczną. Szkolenia są bezpłat-

ne i odbywają się w każdy piątek w siedzibie firmy we 

Wrocławiu. Liczba miejsc ograniczona. 

NIBE-BIAWAR z nagrodą. Podczas targów ENEX oraz 

Instalacje nagrodzono najnowszą inwerterową powietrz-

ną pompę ciepła NIBE S2125 dwoma złotym medalami. 

NIBE S2125 bazuje na naturalnym czynniku chłodniczym 

R290, który pozwala na osiągnięcie dobrych parametrów 

pracy (A+++). Osiąga efektywność COP do 5,2, ma ni-

ski poziom hałasu 38 dB w odległości 2 m oraz wysoką 

temperaturę zasilania systemu grzewczego (do 75°C), 

przy minimalnym wpływie na środowisko (GWP = 3). 

Pompa, w połączeniu z centralą wewnętrzną, automa-

tycznie dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania 

na ciepło, a jej pracą można zarządzać przez smartfon 

czy tablet. Jednostka NIBE S2125 dostępna jest w dwóch 

modelach: S2125-8 i S2125-12.

RATHERM zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska 

na Targach Wyposażenia Sklepów RETAIL SHOW, które 

odbędą się 23–24 listopada w Warszawie. Stoisko nr D25 

będzie zlokalizowane w hali 1. Podczas targów zostanie 

zaprezentowana oferta ponad 200 firm z Polski i ze świata 

z zakresu m.in. projektowania sklepów i wyposażenia, 

systemów informatycznych do zarządzania sieciami 

handlowymi, systemów zabezpieczeń i ochrony.

 ❱ THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Technik serwisant – HVAC

Obowiązki: wsparcie techniczne klientów w zakresie serwisu 
urządzeń HVAC – praca stacjonarna; obsługa telefoniczna zgłoszeń 
serwisowych; pomoc w diagnozowaniu awarii oraz ich usuwanie; 
wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych; dobór 
części zamiennych; przeprowadzanie szkoleń serwisowych dla 
klientów; wsparcie techniczne działu sprzedaży

Wymagania:
•  wykształcenie min. średnie techniczne
•  doświadczenie w zakresie napraw urządzeń klimatyzacji oraz 

wentylacji
•  znajomość zagadnień z zakresu chłodnictwa, elektroniki, me-

chaniki i automatyki
•  znajomość pakietu biurowego MS Office
•  prawo jazdy kat. B

 ❱ THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Technik serwisu ds. pomp ciepła

Obowiązki: wsparcie techniczne (osobiste i zdalne ) klientów 
B2B w zakresie instalacji, uruchomienia i serwisowania ofero-
wanych produktów; realizacja procesu uruchamiania instalacji 
pomp ciepła; diagnozowanie usterek technicznych, wykonywanie 
napraw i przeglądów okresowych pomp ciepła; raportowanie 
prowadzonych zadań; rozpatrywanie zgłoszeń gwarancyjnych; 
ścisła współpraca z centralą firmy

Wymagania:
•  udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze pracy 

z pompami ciepła powietrze-woda;
•  doświadczenie na podobnym stanowisku, np. inżyniera wspar-

cia technicznego, instalatora  lub serwisanta systemów pomp 
ciepła A2W

•  prawo jazdy kat. B
•  uprawnienia F-GAZ
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 ❱ THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Trener szkoleń technicznych

Obowiązki: planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szko-
leń technicznych dla klientów (instalatorzy, serwisanci); przygo-
towywanie materiałów i prezentacji szkoleniowych z zakresu 
oferowanych produktów; diagnozowanie potrzeb szkoleniowych; 
współpraca z działem sprzedaży i marketingu

Wymagania: 
•  min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze montażu 

wentylacji, klimatyzacji, pomp ciepła
•  znajomość narzędzi pozwalających na samodzielne przygotowa-

nie materiałów szkoleniowych (Prezentacje Google, PowerPoint)
•  prawo jazdy kat. B

 ❱ THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Trener/szkoleniowiec

Obowiązki: planowanie, organizowanie i przeprowadzanie 
szkoleń produktowo-handlowych dla klientów (w formie online, 
stacjonarnej lub wyjazdów do klientów); przygotowywanie ma-
teriałów i prezentacji szkoleniowych z zakresu oferowanych pro-
duktów; diagnozowanie potrzeb szkoleniowych (przeprowadzanie 
ankiet wśród klientów); współpraca z działem PM-ów na temat 
zgłaszanych podczas szkoleń uwag do produktu; prowadzenie 
komunikacji wewnętrznej dotyczącej m.in. zmian produktowych; 
prezentacja urządzeń w showroomie dla potencjalnych klientów

Wymagania: 
•  min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze branży 

wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa
•  znajomość narzędzi pozwalających na samodzielne przygotowa-

nie materiałów szkoleniowych (Prezentacje Google, PowerPoint)
•  prawo jazdy kat. B

 ❱ HTS POLSKA Sp. z o.o. sp. k.
Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Obowiązki: wsparcie merytoryczne i doradztwo techniczne w ob-
szarze rozwiązań wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; współpraca 
z producentami i dostawcami systemów wentylacyjnych; współ-
praca z klientami biznesowymi – firmami instalacyjnymi i budow-
lanymi; podtrzymywanie współpracy i obsługa posprzedażowa; 
aktywne pozyskiwanie klientów i budowanie sieci sprzedaży; 
wizyty i spotkania handlowe

Wymagania:
•  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane 

doświadczenie w branży HVAC)
•  wykształcenie techniczne
•  umiejętności interpersonalne, sprzedażowe i negocjacyjne
•  umiejętności organizacyjne
•  znajomość programu WAPRO-MAG (dodatkowy atut)
•  prawo jazdy kat. B
•  praktyczna znajomość pakietu MS Office

z całego świata. Jej celem było podsumowanie działań 

globalnej marki w poszczególnych regionach, a także 

przedstawienie swojego know-how. Refsystem, gene-

ralny dystrybutor Haier AC w Polsce, jako jedyna firma 

z Europy Środkowej, wystąpiła jako prelegent w trakcie 

szczytu. Podczas wystąpienia dyrektor ds. rozwoju marki, 

podkreślając dynamikę sprzedaży oraz osiągnięte wyniki 

finansowe, wskazał kluczowe obszary rozwoju marki oraz 

priorytetowe założenia na przyszłość. Przedstawienie 

Refsystem podczas konferencji to uhonorowanie działań 

spółki, która w niespełna 10 lat zdobyła uznanie klientów 

w Polsce i wypracowała pozycję lidera branży HVAC.

Marketing, promocje

KLIMA-THERM na Rodos. We wrześniu kilkudziesięciu 

dystrybutorów urządzeń marki Fujitsu spędziło tydzień 

na greckiej wyspie. W ten sposób firma nagrodziła naj-

lepszych partnerów handlowych w 2021 r. – Laureatów 

9. Edycji Programu wsparcia sprzedaży „Poznaj Klimat”.

NIBE-BIAWAR we wrześniu rozpoczął kampanię infor-

macyjną „Poradnik Inwestora NIBE”. W ramach kampanii 

doradcy NIBE służą poradami związanymi z doborem 

pomp ciepła do budynków nowych i modernizowa-

nych oraz ofertą doboru przygotowaną w programie 

NIBE DIM. Za pomocą kalkulatora oszczędności kosztów 

ogrzewania dostępnego na www.nibe.pl inwestorzy 

będą mogli porównać koszty eksploatacji pomp ciepła 

z innymi źródłami ciepła. Poznają również możliwości 

dofinansowania zakupu pomp ciepła. Kampania dotyczy 

ekologicznych pomp ciepła NIBE.

SCHIESSL POLSKA informuje, że akcja promocyjna na 

klimatyzatory serii Etherea marki Panasonic nadal trwa. 

Teraz do każdego zakupionego klimatyzatora Etherea 

można otrzymać kupon rabatowy o wartości 50 zł do 

zrealizowania przy zakupie: narzędzi Milwaukee i Refco, 

pompek skroplin Refco i Sauermann, klimatyzatorów Pa-

nasonic serii FZ i BZ, modułów WiFi Panasonic. Promocja 

obowiązuje do 31.01.2023 lub do wyczerpania zapasów. 

Poza tym Schiessl Polska zaprasza do udziału w promocji 

dotyczącej systemów VRF Hisense HVAC – Pełne brzmie-

nie w nowej aranżacji. Przy zakupie systemu Hisense 

VRF serii Hi-Smart L+ oraz Hi-Smart C+ można otrzy-

mać soundbar Hisense HS218 gratis. Promocją objęte 

są systemy urządzeń klimatyzacyjnych VRF Hisense serii 

Hi-Smart L+ lub Hi-Smart C+ z certyfikatem Euroventu, 

które zostały zaprojektowane, zakupione i zapłacone 

na podstawie faktury VAT. Każda jednostka zewnętrzna 

wchodząca w skład systemu VRF premiowana jest jedną 

nagrodą. Uczestnikowi promocji przysługuje nagroda: 

2.1-kanałowy soundbar Hisense HS218 o wartości 799 zł 

REFSYSTEM wziął udział w ogólnoświatowym szczy-

cie Haier 2022. „Win The New Era Together” to motto 

ogólnoświatowej konferencji Haier, która odbyła się 

2 września w Berlinie podczas Targów Elektroniki Użyt-

kowej IFA. Uczestniczyło w niej 160 przedstawicieli Haier 

http://www.nibe.pl
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 ❱ PZK HYDROPOL-DEKOR 
R. Reniewski, K. Pietrek Sp. j.
Miejsce pracy : Wrocław

Asystent wsparcia technicznego 
i szkoleń

Obowiązki: wsparcie techniczne klientów w zakresie urzą-
dzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła; pomoc w opracowaniu 
dokumentacji technicznych i instrukcji obsługi ; przygotowa-
nie i prowadzenie szkoleń technicznych

Wymagania: 
•  znajomość zagadnień z dziedziny klimatyzacji, wentylacji, 

ogrzewania
•  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku z bran-

ży HVAC
•  komunikatywna znajomość języka angielskiego lub fran-

cuskiego
•  znajomość pakietu MS Office
•  prawo jazdy kat. B

 ❱ PRYMUS
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Doradca techniczno-handlowy  
ds. urządzeń HVAC-R

Obowiązki: doradztwo techniczno-handlowe oraz realizo-
wanie planów sprzedaży urządzeń HVACR na podległym 
obszarze działania; aktywne pozyskiwanie nowych klientów 
oraz budowanie długoterminowych relacji biznesowych; 
tworzenie ofert handlowych, prezentacje produktów i pozy-
skiwanie nowych zamówień; udział w szkoleniach, targach 
i innych kampaniach marketingowych

Wymagania:
•  wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki 

związane z chłodnictwem i klimatyzacją
•  doświadczenie na podobnym stanowisku w branży HVACR
•  umiejętność prowadzenia rozmów handlowych zakończo-

nych finalizacją sprzedaży
•  dobra znajomość języka angielskiego
•  prawo jazdy kat. B

z bezprzewodowym subwooferem. Promocja trwa do 

30.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 

SMART NANOTECHNOLOGIES – produkty Smart 

CleanAir w nowej odsłonie. Firma rozwija ofertę pro-

duktową i inwestuje w rozwój, czego przykładem jest 

zupełnie nowa odsłona produktów z linii Smart CleanAir. 

Zmiana objęła odświeżenie oprawy graficznej produktów 

oraz logotypu. Dodatkowo wprowadzono nowe pro-

dukty Smart CleanAir + oraz Smart CleanAir Concetrate. 

Produkty oferowane są w nowych, bardziej funkcjonal-

nych opakowaniach. 

TESTO oferuje promocję cenową na urządzenia prze-

znaczone do pomiaru prędkości przepływu powietrza, 

przepływu objętościowego oraz temperatury. W grupie 

produktów do regulacji systemów klimatyzacji i wenty-

lacji są m.in. mierniki wielofunkcyjne testo 440 i testo 

400 wraz z sondami pomiarowymi. Dodatkowo w ofer-

cie znajduje się anemometr wiatraczkowy testo 417 

w zestawach z rękawami i prostownicą strumienia do 

precyzyjnych pomiarów nawet na anemostatach wiro-

wych. W promocyjnej cenie oferowany jest też balometr 

testo 420 służący do pomiarów na większych kratkach 

wentylacyjnych. Promocja obowiązuje do końca roku. 

VTS rozpoczął kampanię promocyjną nagrzewnic wod-

nych Volcano. Ze względu na międzynarodowy charakter 

kampanii, obejmujący prawie całą Europę, USA, Kana-

dę oraz kraje Ameryki Południowej, hasło przewodnie 

kampanii 2022 zostało przygotowane tylko w języku 

angielskim: „When industrial products become art.”, czyli 

„Kiedy produkty przemysłowe stają się sztuką”. Firma chce 

podkreślić wyjątkowe, wielokrotnie nagradzane wzor-

nictwo urządzeń. Dbałość o wygląd oraz zastosowanie 

materiałów najwyższej jakości pozwoliło na stworzenie 

urządzenia, które jest liderem rynkowym i przykładem 

dobrego nowoczesnego wzornictwa przemysłowego. 

Film będący motywem przewodnim kampanii jest na: 

https://www.youtube.com/watch?v=6QYUu8Bqu1E

Cennik, publikacje

HYDROPOL-DEKOR ma dla instalatorów nowy cen-

nik i katalog dotyczący pomp ciepła Airwell Wellea na 

sezon 2022. Z publikacji można dowiedzieć się więcej 

o pompach ciepła Wellea, ich specyfikacjach technicz-

nych oraz cenach. 

KLIMA-THERM ma nowy cennik urządzeń Fujitsu – 

klimatyzatorów typu split i multisplit, pomp ciepła, sys-

temów wentylacyjnych oraz dostępnych akcesoriów. 

Cennik został opublikowany na stronie internetowej jako 

„Cennik produktowy 2022/2023 – wydanie II”.

SCHIESSL POLSKA informuje, że jest już dostępny 

„Cennik Chłodnictwo 2022”. W publikacji pojawiło się 

wiele nowych produktów, w tym wiele urządzeń na 

czynniki naturalne. Dla ułatwienia został wyodrębniony 

osobny dział poświęcony urządzeniom i automatyce, 

w której stosowany jest czynnik R744. Obok znanych już 

agregatów transkrytycznych Panasonic oraz agregatów 

i zestawów split CO2NNext firmy Rivacold zaprezento-

wano transkrytyczne agregaty Copeland™ (R744) z in-

nowacyjnymi sprężarkami spiralnymi CO
2
. Firma przygo-

towała też katalog urządzeń Hisense VRF. Edycja zawiera 

pełną ofertę jednostek zewnętrznych (Hi-Flexi – serii S, 

HR z odzyskiem ciepła, Mavo i W, Hi-Flexi serii H oraz 

nowość – Hi-Smart serii E+, L+ i C+) i wewnętrznych. 

Przygotowano także ofertę m.in. systemów sterowania 

(sterowniki centralne, przewodowe i piloty bezprzewo-

dowe oraz zestawy odbiorników instalowanych w jed-

nostkach wewnętrznych), zarządzania budynkiem (BMS) 

i rozliczania kosztów energii eklektycznej.   ❚

https://www.youtube.com/watch?v=6QYUu8Bqu1E
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PASCAL 2022 VIII EDYCJA
PASCAL – nagroda dla biur projektowych za wzorcowy projekt instalacji  

wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Nagradzamy

 〉 Profesjonalizm

 〉 Innowacyjne koncepcje

 〉 Nowatorskie rozwiązania

 〉 Wizjonerskie projekty

 〉 Rzetelność inżynierską

Nagroda ma na celu promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych 

wzorów oraz honorowanie osób i firm będących autorami instalacji wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych i chłodzenia za wyróżniające się koncepcje inżynierskie  

oraz rzetelność zawodową. Ideą przyznawania Nagrody PASCAL jest również 

podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie 

projektowym oraz ich wkładu w dzieło budowlane. Celem nagrody jest także 

pokazanie, jak istotna jest jakość środowiska wewnętrznego i jaki ma wpływ 

na codzienne funkcjonowanie. 
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❱❱RÓWNORZĘDNE NAGRODY PASCAL OTRZYMALI

MARTA MAZGAJ – główna projektantka
GRZEGORZ BIERNACKI  – zespół projektowy 

ARUP POLSKA za budynek ORIENTARIUM 

PIOTR DRABECKI – główny projektant
MARZENA DRABECKA – zespół projektowy

PPU MADRA MARZENA DRABECKA za budynek SKY SAWA, BUDYNEK A

EDWARD SZCZECHOWIAK – główny projektant
MICHAŁ SZYMAŃSKI, RADOSŁAW GÓRZEŃSKI, EWA KORCZ-HAREMSKA, 
JAROSŁAW SZCZECHOWIAK – zespół projektowy

EDWARD SZCZECHOWIAK za WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WYDZIAŁ 
INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

❱❱Wyróżnienia trafiły do następujących biur projektowych

TERMO STUDIO PIOTR KLIŃSKI 
GRZEGORZ PISKORZ  
BUDYNEK EKSPOZYCYJNO-BIURO-
WY Z GARAŻEM PODZIEMNYM  
Jasin koło Swarzędza 

Główny projektant:  
BARTOSZ JASKÓLSKI 

Zespół projektowy:  
GRZEGORZ PISKORZ,  
MACIEJ KARLIŃSKI,  
PIOTR CZERNIAWSKI,  
DAWID ANDRZEJEWSKI,  
PAWEŁ KOT

MBC  
BUDYNEK MIESZKANIOWY  
WIELORODZINNY  
Katowice

Główny projektant:  
ARTUR GÓRNY 

Zespół projektowy:  
ALEKSANDRA POKÓJ,  
MIROSŁAW POKÓJ,  
MARCIN ZAWADZKI 

BURO HAPPOLD POLSKA  
GENERATION PARK Y  
(obecne PZU) 
Warszawa

Główny projektant:  
PAWEŁ WILIM 

Zespół projektowy:  
ADAM GRZEGORCZYK,  
JUSTYNA KRZYŻANOWSKA,  
MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI
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PASCAL 
2022
Rozdanie nagród

15 września w Warszawie w czasie uroczystej gali ogłoszono 

laureatów nagrody PASCAL 2022 i wręczono statuetki najlepszym 

projektantom branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Nagrody przy-

znano już po raz ósmy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przede 

wszystkim projektanci systemów wentylacyjnych, reprezentanci naj-

większych biur projektowych, a także właściciele mniejszych pracowni. 

Na uroczystość przybyli także architekci oraz projektanci nagradzani 

w poprzednich edycjach, przedstawiciele instytucji państwowych, 

w tym m.in. pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania 

instytutów badawczych z Ministerstwa Edukacji i Nauki. 



Od lewej: Tomasz Trusewicz  
– dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja  

z ministrem Wojciechem Murdzkiem Projektant  Piotr Drabecki, Madra

Projektantka Marta Mazgaj, Arup Od lewej projektant Edward Szczechowiak i Leszek Targowski – członek Kapituły
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Projektantka Aleksandra Pokój, MBC

Jarosław Szydlik, prezes biura projektowego APA Engineering

Projektant Jacek Naumiuk, Industria Projekt

Projektant Piotr Machaty, Lupio-Wentylacja

Od lewej: projektant Bartosz Jaskólski,  
Stermo Studio,  

Tomasz Trusewicz, SPW

Projektantka  
Justyna Krzyżanowska,  

Buro Happold Polska
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Projektant Piotr Narowski, Klimaster

Wojciech Murdzek, minister do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projektant Filip Łapczyński, White Moose

www.cyrkulacje.pl 19
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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WYDZIAŁ INŻYNIERII  
ZARZĄDZANIA PoLITECHNIKI PoZNAńSKIEj
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Nagroda  GŁÓWNA

PASCAL 2022
VIII EDYCJA
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ZA CO PRZYZNANO NAGRODĘ?

Projektanci zostali nagrodzeni za rozwiązanie systemów instalacyjnych 

HVAC i ich integracji z budynkiem, potwierdzających możliwość tworzenia 

niemal zeroenergetycznych budynków użyteczności publicznej (budynek 

edukacyjno-badawczy uczelni wyższej). 

Główny projektant instalacji HVAC: prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak,  
Politechnika Poznańska  (projektant sprawdzający instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia)

Zespół projektowy: Michał Szymański, Radosław Górzeński, Ewa Korcz-Haremska Politechnika 
Poznańska (opracowanie instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia), Jarosław Szczechowiak 
Politechnika Poznańska

Zgłaszający do Nagrody: Autorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt,  
ul. Wroniecka 23, 61-763 Poznań

Inwestor: Politechnika Poznańska

Główny projektant architektura: dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, Prof. PP. Autorska Pracownia 
Projektowa Sławomir Rosolski Architekt

Główny wykonawca systemu HVAC: Oddział Zachodni Przemysłu i Ochrony Środowiska Mostostal 
Warszawa (Lider) i Acciona Construcción SA (Partner)

Generalny wykonawca inwestycji: Oddział Zachodni Przemysłu i Ochrony Środowiska Mostostal 
Warszawa (Lider) i Acciona Construcción SA (Partner)

Niestandardowe rozwiązania
•  W budynku dydaktyczno-badawczym zastosowano decentralizację układów wentylacyjnych: łącznie 19 central. Ponadto zastosowano 
2 centrale nawiewne transferowe do atrium, które dostarczają jednocześnie powietrze do 8 central obsługujących pomieszczenia na 
pierwszym i drugim piętrze.
•  Powyższe rozwiązanie pozwala na wentylację atrium w czasie organizacji wydarzenia. Nawiew do atrium: 18 000 – 27 000 m3/h, co pozwala 
na organizację wydarzenia dla 600-1200 osób. Ponadto powietrze z atrium jest wykorzystywane do wentylacji garażu.
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Edward Szczechowiak 
Politechnika Poznańska

Największym wyzwaniem dla projektanta 
wentylacji było  rozwiązanie układów wenty-

lacyjnych spełniających jednocześnie wyma-

gania jakości powietrza w pomieszczeniach 

i energooszczędności. Dlatego układy zostały 

zdecentralizowane i dopasowane do poszcze-

gólnych grup pomieszczeń w budynku. Po-

nadto zastosowano rozwiązania ze zmiennym 

strumieniem powietrza (DCV), co pozwoliło 

dopasować strumienie nawiewane do profilu 

użytkowania pomieszczeń, a dynamicznie to 

realizują układy sterowania z czujnikami stę-

żenia CO
2
 i czujnikami zajętości. Oprócz tego 

wyzwaniem była współpraca gruntowego po-

wietrznego wymiennika powietrza z centrala-

mi nawiewnymi o zmiennym przepływie oraz 

układów powietrznych ze stropami grzewczo-

-chłodzącymi. Ponadto niewiadomą było za-

pewnienie odpowiedniej wysokiej szczelności 

powietrznej budynku (założono n
50

 poniżej 

0,2 h-1), aby praktycznie wyeliminować infiltra-

cję powietrza. 

Najbardziej zadowolony jestem z tego że,  

założenia przyjęte w czasie projektowania oraz 

przeprowadzone analizy projektowe w pełni 

sprawdziły się w okresie dwóch sezonów eks-

ploatacyjnych. Ponadto szczelność powietrzna 

budynku zmierzona po wykonaniu osiągnęła 

wartość n
50 

= 0,18 h-1, czyli nieco lepiej niż za-

kładano, co jest zasługą wykonawcy budynku. 

Również sprawdziło się działanie powietrzne-

go gruntowego wymiennika ciepła, co daje 

pozytywne wyniki zarówno w okresie zimo-

wym, jak i letnim. Pewną niewiadomą było 

działanie stropów grzewczo-chłodzących i ich 

współpraca z układami wentylacyjnymi – przy 

zmiennych obciążeniach. Dwa pierwsze sezo-

ny eksploatacji potwierdziły założenia projek-

towe. Jestem zadowolony również z tego, że 

udało się uzyskać bardzo niskie zużycie energii, 

co potwierdziło uzyskanie standardu budynku 

nZEB, czyli budynku niemal zeroenergetycz-

nego, wyraźnie przewyższającego wymagania 

krajowe.    



OPIS INSTALACJI
Budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii 

Zarządzania Politechniki Poznańskiej został zaprojektowa-

ny w standardzie budynku niemal zeroenergetycznego 

(nZEB), jednak o parametrach energetycznych znacznie 

przewyższających wymagania polskich przepisów zawar-

tych w warunkach technicznych (WT) z roku 2019/2021. 

Instalacje HVAC zostały zintegrowane z budynkiem i za-

projektowane tak, aby spełnić te wymagania.

Budynek ma podwyższoną ochronę cieplną obudo-

wy [U = 0,12÷0,15 W/(m2·K)], zintegrowane z żaluzjami 

zewnętrznymi okna potrójnie szklone [U = 0,8 W/(m2·K)], 

i zwartość konstrukcji A/V równą 0,2 1/m, atrium cen-

tralne oraz podwyższoną szczelność powietrzną 

(n
50

 = 0,2 h-1). 

W budynku zaprojektowano sale biurowe, narad, 

wykładowe, ćwiczeń laboratoryjnych, pomieszczenia 

badawcze laboratoryjne, sanitariaty. Obciążenie ludź-

mi i działającym wyposażeniem jest zmienne, dlatego 

zaprojektowano układy wentylacyjne/klimatyzacyjne 

ze zmiennym przepływem powietrza (DVC), przepływ 

jest sterowany w funkcji stężenia ditlenku węgla (CO
2
) 

oraz w niektórych pomieszczeniach czujnikami ruchu. 

Dla dobrej współpracy układu wentylacyjnego ze stro-

pami grzewczo-chłodzącymi zaprojektowano nawiewy 

źródłowe.

Projektowe parametry termiczne w budynku to 

temperatura 20÷25°C, zależnie od pory roku (zima/

lato). Jakość powietrza oceniana jest poprzez kontrolę 

stężenia CO
2
 (stężenie 1000 ppm lub niżej). Wilgotność 

względna powietrza – wynikowo w przedziale 30÷60% 

(zima/lato). W wybranych pomieszczeniach wilgotność 

powietrza w zimie jest poprawiona przez zastosowanie 

regeneratorów obrotowych do odzysku ciepła i wilgoci.

Zintegrowano układy ogrzewania i chłodzenia 

poprzez stropy grzewczo-chłodzące współpracujące 

z pompami ciepła (dolne źródło to pionowe sondy grun-

towe). Układy wentylacyjne są sprzężone z centralnym 

powietrznym wymiennikiem gruntowym, natomiast 

w samych centralach zastosowano odzysk ciepła za po-

mocą regeneratorów obrotowych lub rekuperatorów 

krzyżowo-prądowych. Czerpnia powietrza jest gruntowa 

z akcentem architektonicznym.  Budynek  zasila wyłącz-

nie energia elektryczna, wspomagana w znacznym pro-

cencie energią odnawialną z kolektorów słonecznych PV. 

Zastosowano centrale nawiewno-wywiewne z chło-

dzeniem z regeneratorami obrotowymi lub rekuperatorami 

przeciwprądowymi  (19 szt.), centrale nawiewne – 2 szt. 

i centralę wywiewną – 1 szt. Nominalny przepływ powie-

trza w komorze czerpnej – 48000 m3/h. Atrium centralne 

stanowi bufor ciepła i powietrza wentylacyjnego dla dwóch 

najwyższych kondygnacji. Instalacje wentylacyjne działają 

ze zmiennym strumieniem powietrza w funkcji zapotrze-

bowania (DCV) z wykorzystaniem regulatorów zmiennego 

przepływu (VAV) i czujników CO
2
 oraz obecności. Wstępne 

przygotowanie powietrza przebiega w powietrznym grun-

towym wymienniku ciepła długości 65,5 m i wydajności 

nominalnej powietrza 48000 m3/h. Wykorzystuje się pojem-

ność cieplną gruntu dla lata i zimy. Ogrzewanie/chłodzenie 

zapewnia system stropów grzewczo-chłodzących wyko-

nanych na mokro, współpracujących z pompami ciepła. 

Parametry ogrzewania – 30/25°C, chłodzenia – 15/19°C. 

Występują 44 strefy regulacyjne, a łączna długość rur 

w stropach to ok. 43 km. Źródło ciepła i chłodu – 3 pompy 

ciepła o łącznej mocy 180 kW – do ogrzewania i chłodzenia 

i 5 pomp ciepła rozproszonych – do podgrzewania ciepłej 

wody. Źródło ciepła i chłodu działa również w trybie chło-

dzenia pasywnego. Dolne źródło ciepła to sondy gruntowe 

pionowe – łącznie 26 sond głębokości 200 m.

Budynek jest bardzo efektywny energetycznie 

i wykazuje bardzo niskie zużycie energii na potrze-

by ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, ciepłej wody 

i oświetlenia. Pomiary w dwóch pierwszych latach 

eksploatacji (2020/2021 oraz 2021/2022) dały wynik 

wyraźnie lepszy niż wynikało to z obliczeń projek-

towych [EK = 20,69 kWh/(m2·rok)], tj. odpowiednio: 

EK
21

 = 12,60 kWh/(m2·rok) oraz EK
22

 = 13,30 kWh/(m2·rok). 

Te wartości, po uwzględnieniu produkcji energii elek-

trycznej na miejscu w kolektorach PV, dają prawie zerowe 

zużycia energii z sieci systemowej, wpływa to również 

na emisją CO
2
, która też jest prawie zerowa. 

W budynku zastosowano wiele rozwiązań inno-

wacyjnych, m.in. 2 centrale nawiewne transferowe 

do atrium, które dostarczają jednocześnie powietrze 

do 8 central obsługujących pomieszczenia na pierw-

szym i drugim piętrze, a także gruntowy wymiennik 

ciepła o dużej wydajności powietrza, czerpnię będącą 

elementem architektonicznym, zintegrowany system 

ogrzania-chłodzenia i wentylacji, układy wentylacji 

będące elementem edukacyjnym, potraktowanie tras 

wentylacyjnych jako elementów kompozycji – aorty 

technologiczne, układy wentylacji i wyrzutni powietrza 

stanowiące „piątą elewację”, aktywne układy żaluzji ze-

wnętrznych sterowanych automatycznie do ochrony 

przed promieniowaniem słonecznym w lecie – zmniej-

szające obciążenie chłodnicze.

Edward Szczechowiak 

pascal 2022
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ZA CO PRZYZNANO NAGRODĘ?

Projektanci zostali nagrodzeni za projekt systemów instalacyjnych, które pozwoliły 

uzyskać wyjątkowo wysoki poziom certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

budynek biurowo-usługowy, Warszawa, ul. Świętokrzyska 38

Główny projektant instalacji HVAC: Piotr Drabecki PPU Madra Marzena Drabecka

Zespół projektowy: Marzena Drabecka PPU Madra Marzena Drabecka

Zgłaszający do Nagrody: PPU Madra Marzena Drabecka ul. Gwiaździsta 15A lok. 407,  
01-651 Warszawa

Inwestor: Polski Holding Nieruchomości SA 

Architekt: Adam Wagner Projekt PBPA Sp. z o.o.

Główny wykonawca systemu HVAC: TKT Engineering Sp. z o.o.

Generalny wykonawca inwestycji: PORR SA

Niestandardowe rozwiązania
•  Zastosowanie procesu projektowania zintegrowanego, czyli interdyscyplinarnej współpracy projektantów, przedstawicieli inwestora 
i wykonawców na każdym etapie, począwszy od koncepcji projektu do jego realizacji. W efekcie takiego podejścia powstał doskonały 
budynek pod każdym względem. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie bardzo wysokiej oceny organizacji BRE i nominacji do nagrody 
BREEAM AWARD 2020 (jako jeden z pięciu najlepszych na świecie projektowanych budynków komercyjnych) z pierwszą w Polsce oceną na 
poziomie Outstanding uzyskaną w schemacie ocen przyjmowanym po 2016 roku. 
•  Proekologiczne i zrównoważone podejście do projektowania – zadbanie o szczególnie wysoką efektywność energetyczną oraz wysoka 
dbałość o środowisko, zarówno na etapie projektu, jak również realizacji budynku, mające na celu obniżenie śladu węglowego w cyklu 
życia obiektu.
•  Kluczowe były tu decyzje projektowe, poprawiające efektywność energetyczną, mianowicie zaprojektowanie bardzo wysokosprawnych 
urządzeń HVAC oraz nietypowe parametry instalacji do chłodzenia pomieszczeń – przykładowo zastosowano fan-coile z silnikami EC, pra-
cujące przy niestandardowych parametrach wody lodowej 10/16°C (minimalizując zwykle nadmierne zużycie mocy na eliminację zysków 
ciepła utajonego) oraz wprowadzenie free-coolingu o parametrach WL 11/16°C. 
•  Zastosowano wyjątkowo nowoczesne źródło chłodu w postaci wysoko zaawansowanych technicznie chillerów (w Polsce w sprzedaży 
dopiero od 2019 r.). Chillery te spełniają warunki przepisów ECODESIGN 2021 oraz dodatkowo zostały wyposażone w sygnalizację ostrzegaw-
czą wycieku czynnika chłodniczego. Agregat AquaForce TM Vision 30KAV wykorzystuje algorytm automatycznego wykrywania wycieków 
czynnika chłodniczego.
•  Zaprojektowano chillery, które mają możliwość w przyszłości wymiany czynnika chłodniczego z R134a na czynnik typu HFO – R1234ze 
– bez konieczności przerabiania samych urządzeń podstawowych. Źródło chłodu jest więc już gotowe na wyzwania przyszłych regulacji 
prawnych z serii ECODESIGN. 
•  Instalacja i urządzenia przygotowane są na postępujące ocieplanie klimatu. Do zwymiarowania urządzeń HVAC  przyjęto Tz = +35°C i f = 45%.
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Marzena Drabecka 
Piotr Drabecki
PPU Madra

Największym wyzwaniem dla projektan-
tów wentylacji było zapewnienie elastycznej 

możliwości aranżacji powierzchni przy prawi-

dłowym zorganizowaniu zarówno wentylacji 

bytowej, jak i wentylacji pożarowej. Typowa 

kondygnacja obejmuje dwie klatki schodowe. 

Z każdej są wyjścia przez dwa przedsionki na 

dwie strony. W większości budynków jest je-

den przedsionek z jednej klatki, nie dwa. Łącz-

nie mieliśmy na kondygnacji cztery moduły 

lokalowe, każdy z dwoma wyjściami ewaku-

acyjnymi. Wszystkie te moduły musiały być 

rozwiązane w taki sposób, by mogły prawidło-

wo funkcjonować zarówno w układzie kory-

tarzowym, jak i w układzie open space, mając 

po dwie drogi komunikacji do różnych klatek. 

Może opis ten nie oddaje w pełni skali proble-

mu, jednak znalezienie wspólnego mianowni-

ka w postaci rozwiązania technicznego, w któ-

rym na jednym piętrze możliwe są absolutnie 

różnego typu aranżacje w każdym z tych mo-

dułów, przy nietypowej liczbie przedsionków 

klatek, było największym wyzwaniem tech-

nicznym w procesie tworzenia koncepcji sys-

temów wentylacyjnych. Myślę, że projektanci 

specjaliści w naszej branży powinni docenić 

skalę trudności rozwiązania  tego problemu. 

Najbardziej zadowoleni jesteśmy z tego, że,  

budynek A SKYSAWA, jako pierwszy w Polsce, 

został tak wysoko oceniony przez organizację 

BRE. Nominacja do nagrody BREEAM AWARD 

2020, jako tylko jednego z pięciu najlepszych 

budynków komercyjnych na całym świecie, 

jest wydarzeniem zupełnie bez precedensu. 

Szczególnie gdy mówimy o nowym systemie 

klasyfikacyjnym, znacznie bardziej restrykcyj-

nym niż poprzedni, który wszedł w życie do-

piero w 2016 roku. Sama ocena outstanding 

(wyjątkowy) oznacza, że SKYSAWA  wyróżnia 

się spośród dziesiątek absolutnie wyjątkowych 

budynków na świecie. W dziedzinie zrówno-

ważonego budownictwa właśnie efektyw-

ność energetyczna systemów instalacyjnych, 

ich jakość i różne inne aspekty instalacyjne były 

czynnikami absolutnie kluczowymi w osią-

gnięciu tej pozycji. Nagroda PASCAL 2022 jest 

kolejnym potwierdzeniem wyjątkowości bu-

dynku, dla nas o tyle istotniejsza, że dotyczy 

tylko i wyłącznie samych instalacji. 



OPIS INSTALACJI
PASCAL to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane uni-

kalnym projektom instalacyjnym. W Polsce to jedyna tego 

typu nagroda i dla każdej pracowni projektowej zdobycie 

statuetki jest niewątpliwie najwyższym wyróżnieniem. 

W tym roku jedna z głównych nagród przyznana została 

naszemu projektowi  budynku A SKYSAWA. Podziękowa-

nia składamy architektom z Polsko-Belgijskiej Pracowni 

Architektury Projekt, bez których sukces ten byłby nie-

możliwy. Absolutnym priorytetem postawionym przez in-

westora była maksymalizacja wyniku klasyfikacji BREEAM. 

Już na etapie wstępnych koncepcji budynku wdrożone 

zostały zasady projektowania zintegrowanego, przy peł-

nym uczestnictwie firmy prowadzącej proces certyfikacji. 

Każdy element techniczny projektu  podlegał weryfikacji 

pod względem wpisywania się w ideę zrównoważonego 

budownictwa, niezależnie czy dotyczył jednej branży, czy 

też różnych dziedzin. W  toku tego procesu powstała m.in. 

tak istotna dla efektywności energetycznej wizja architek-

toniczna bardzo ciekawej elewacji budynku z wystającymi 

tzw. żyletkami. Znakomicie zredukowały one poziom 

zysków ciepła od promieniowania słonecznego. W trakcie 

pracy  dochodziliśmy do kolejnych decyzji, dzięki którym 

można było zastosować rozwiązania najlepiej spełniają-

ce swoje funkcje przy priorytecie maksymalizacji oceny 

BREEAM.  Końcowy efekt przerósł oczekiwania wszystkich 

zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Powstał budy-

nek wyprzedzający swoje czasy pod każdym względem 

i nie jest to opinia z gatunku przenośni literackich tylko 

stwierdzenie faktu technicznego popartego konkreta-

mi. W branży instalacji możemy wymienić kilka danych, 

które są twardymi dowodami potwierdzającymi powyż-

sze stwierdzenie. Uzyskana zaś nominacja do BREEAM 

AWARD 2020 jest kolejnym argumentem. Charakterystyka 

energetyczna zawarta w projekcie budowlanym z 2018 r. 

spełniała wymogi stawiane wskaźnikowi zużycia energii 

pierwotnej EP, jakie weszły w życie dopiero w 2021 r. 

Zwykle dopiero budynki projektowane po 2020 r. osiągały 

standardy energetyczne, które przez nas były zastoso-

wane trzy lata wcześniej. Drugim charakterystycznym 

parametrem jest przyjęcie do doborów urządzeń HVAC 

danych powietrza zewnętrznego latem – 35°C /f = 45%. 

Zgodnie z danymi meteo1 do roku 2007 w Warszawie 

temperatura zewnętrzna nie przekraczała 35°C. Nato-

miast na przestrzeni ostatnich 15 lat taka lub wyższa 

temperatura wystąpiła aż 5 razy. Ogólnie temperatura 

latem, zgodnie z pomiarami  w stolicy, cały czas rośnie 

1  https://www.meteo.waw.pl/hist.pl

i obecnie dość regularnie przekracza 32°C. Według pro-

gnoz w ciągu następnych lat nastąpi dalsze podniesienie 

ekstremalnej temperatury latem. Budynek SKYSAWA jest  

już obecnie gotowy na  wyzwanie, jakim jest wysoka 

temperatura zewnętrzna w przyszłości. Kolejnym przy-

kładem wyprzedzania swoich czasów jest zastosowanie 

chillerów, które spełniają przepisy ECODESIGN 2021 i są 

gotowe na przyszłe europejskie regulacje prawne w tym 

obszarze. Zastosowane chillery, chociaż obecnie będą 

pracować na czynniku R 134A, to mogą w przyszłości 

mieć wymieniony czynnik chłodniczy na nowej generacji 

typu HFO, czyli R1234ze (neutralny dla środowiska). Po 

oczekiwanej zmianie przepisów same urządzenia  nie 

będą musiały być zastąpione nowymi, a wymiana czyn-

nika sprawi, że chillery nadal będą spełniać najnowsze 

przepisy europejskie. Efektywność energetyczna była  

od początku zagadnieniem numer jeden. Najwięcej zu-

żywanej energii elektrycznej (czyli tej o współczynniku 

wi = 3,0 – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii 

pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii 

lub energii systemów technicznych) pobierają systemy 

chłodzenia, dlatego ze szczególną uwagą podeszliśmy 

do zaprojektowania odpowiednich parametrów pracy 

chillerów. Po dokładnych analizach współpracy wentylacji 

i fancoili zaprojektowano dość nietypowe parametry ich 

pracy latem, czyli WL = 10/16°C. Podniesienie tempera-

tury WL polepszyło sprawność  chillerów, jednocześnie 

dalej była zapewniona w pomieszczeniach gwarancja 

nieprzekraczania wilgotności 70%, co jest istotne ze 

względu na komfort latem. Praca fancoili z zasileniem 

10°C, a nie typowo 6÷7°C, spowodowała istotną redukcję 

mocy chłodniczej traconej na wykraplanie wilgoci (cie-

pła utajonego). Możliwe to było, ponieważ zyski wilgoci 

od ludzi w głównej mierze odprowadzane są bardzo 

intensywną wymianą powietrza. Wskaźnikowy parametr 

powietrza wentylacyjnego (100% zewnętrznego) w tym 

budynku to 50 m3/h/osobę przy przyjęciu średnio 6 m2 

podłogi/osobę. Zwracamy uwagę jeszcze na zastoso-

wany free-cooling w postaci odrębnej, odpowiednio 

dobranej chłodnicy wentylatorowej, o projektowanych 

parametrach 11/16°C. Pozwala to podnieść wskaźnik 

efektywności energetycznej poprzez pracę free-coolin-

gu już przy temperaturze zewnętrznej 7°C. Praktycznie 

od wczesnej jesieni do późnej wiosny mamy dostępny 

w systemie WL bardzo tani chłód z otoczenia. 

Nagroda PASCAL, wyróżnienie, czy nawet sama no-

minacja są niezbitym dowodem na to, że również inni 

doceniają pracę projektantów. Bez dwóch zdań warto 

się o nią starać.

Marzena Drabecka
Piotr Drabecki

pascal 2022
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ZA CO PRZYZNANO NAGRODĘ?

Projektanci zostali nagrodzeni za skuteczne rozwiązanie instalacyjne zapewniające 

zachowanie wyjątkowych, niezwykle wymagających parametrów wewnętrznych.

budynek użyteczności publicznej, wielofunkcyjny pawilon hodowlano-wystawowy,  
Łódź, ul. Konstantynowska 8/10

Główny projektant instalacji HVAC: Marta Mazgaj Arup Polska Sp. z o.o.

Zespół projektowy: Grzegorz Biernacki Arup Polska Sp. z o.o.

Zgłaszający do Nagrody: Arup Polska Sp. z o.o. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inwestor: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi

Architekt: ARC2

Główny wykonawca systemu HVAC: Inteve Sp. o.o. Sp. k.

Generalny wykonawca inwestycji: Mosty Łódź SA

Niestandardowe rozwiązania:
Komfort temperaturowy i wilgotnościowy przy skrajnie różnym zapotrzebowaniu odbiorców 
•  Zaprojektowano oddzielne strefy komfortu temperaturowego na ścieżkach zwiedzania i w przestrzeniach ekspozycyjnych zwierząt. 
Zadbano zarówno o zróżnicowanie temperatury zimą i latem, jak i wilgotność względną – optymalną dla zwierząt i niezbędną dla wzrostu 
tropikalnej roślinności. Latem temperatura na ścieżkach zwiedzania to 26°C, podczas gdy zwierzęta i roślinność Azji Pd.-Wsch. wymaga 
temperatury wyższej, dochodzącej do 33°C. Zimą z kolei, o ile temperatury w tych dwóch przestrzeniach mogą być podobne (23°C), o tyle 
wilgotność względna w strefach ekspozycyjnych ze szczególnie wrażliwymi roślinami powinna sięgać 70% RH. Efekt ten osiągnięto poprzez 
nawilżanie powietrza w centralach do 50%RH oraz poprzez zraszanie mgłowe przy pomocy dysz wysokociśnieniowym systemem dowilżania. 
•  Nawilżanie wysokociśnieniowe wykorzystuje hydrodynamiczne zjawisko rozbijania wody na drobny pył powstający przy przechodzeniu 
przez odpowiednio ukształtowaną dyszę i wirnik znajdujący się bezpośrednio przed otworem. Dysze rozmieszczone są w ten sposób, aby 
swoim zasięgiem i bezpośrednim oddziaływaniem obejmowały obszary z najbardziej wrażliwymi roślinami. Higrometry rozmieszczono tak, 
aby znajdowały się w rejonach roślin i kontrolowały ich bezpośrednie otoczenie. 
Przepływ powietrza – wtórne wykorzystanie i pozbycie się nieprzyjemnych zapachów
•  Oszacowano planowaną ilość zwiedzających, ale nie istnieją standardy normalizujące wymaganą ilości m3 powietrza na godziną dla 
słonia czy orangutana. Z pomocą przyszli biologowie i organizacje zajmujące się poszczególnymi gatunkami. Bez względu na minimalne 
zapotrzebowania, ogromna kubatura musiała być zarówno ogrzewana, jak i chłodzona powietrzem. Niespotykanym wcześniej aspektem 
były odory, których należy się spodziewać (i usunąć). 
•  Z uwagi na znaczną liczbę wymian powietrza w przestrzeniach ekspozycyjnych i przewidywane tłumy na ścieżkach zwiedzania, zasto-
sowano nawiew świeżego powietrza do tych dwóch stref, następnie transfer przez zaplecze i wywiew przez boksy. Pozwoliło to zmniejszyć 
ilość powietrza czerpanego i uzdatnianego oraz ograniczyć nieprzyjemne zapachy.
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Marta Mazgaj

Największym wyzwaniem w tym projekcie 
była dla mnie  próba pogodzenia komfortu 

zwiedzających z życiowymi potrzebami egzo-

tycznej fauny i flory. Jako projektanci doskona-

le wiemy, że spełnienie oczekiwań wszystkich 

użytkowników danej przestrzeni w zakresie 

temperatury, wilgotności, prędkości powietrza 

jest w zasadzie niemożliwe. Ale o ile człowiek 

może założyć sweter lub wyjść na zewnątrz, 

to zwierzęta i rośliny – gdy nie spełnimy wy-

maganych parametrów – chorują i umierają. 

Jest niewiele dostępnych badań, które pomo-

głyby projektantom w tym zakresie. Staraliśmy 

się zasymulować naturalne środowisko, ale na 

klimat wpływa ogrom czynników, nie zawsze 

możliwych do odtworzenia. Werbalnych ani 

pisemnych skarg od zwierząt nie dostaniemy, 

ale będziemy – wraz z opiekunami słoni, reki-

nów, małp, roślin – obserwować i kibicować 

aklimatyzowaniu się w nowym budynku. Ich 

dobrostan był i pozostaje dla nas priorytetem.

Najbardziej zadowolona jestem z tego, że, 

jako firma Arup, ale też personalnie, miałam 

okazję współtworzyć budynek, który zago-

ścił na mapie miejsc koniecznych do od-

wiedzenia. Obiekt, który przybliża gościom 

egzotyczny świat roślin i zwierząt Azji Połu-

dniowo-Wschodniej, jednocześnie jest dla 

tych gatunków ciepłym azylem w mroźnej 

zimowej Polsce. Cały projekt był wykonany 

w Revicie – zarówno architektura, konstrukcja, 

jak i wszystkie instalacje. Bryła budynku jest 

bardzo skomplikowana, większość urządzeń 

i instalacji skrzętnie poukrywana w pomiesz-

czeniach i korytarzach technicznych, dzięki 

ciężkiej koordynacyjnej pracy na etapie pro-

jektowym udało się wyeliminować koniecz-

ność rozwiązywania kolizji na budowie. Za-

daniem projektantów była ścisła współpraca 

z botanikami i zoologami – po to, aby kanały 

i nawiewniki nie były dla zwierząt elementem 

zabawy lub powodem do skaleczenia – oraz 

technologami LSS – w zakresie dostarczania 

odpowiednich parametrów ciepła i chłodu 

technologicznego, powietrza, wody i odpro-

wadzania ścieków. Cieszę się, że udało mi się 

zdobyć nową umiejętność współpracy zarów-

no z jednymi, jak i drugimi specjalistami.



OPIS INSTALACJI
W Łodzi odtworzono naturalne środowisko dla fauny 

i flory występujących dziko w rejonach Azji Południowo- 

Wschodniej. W pawilonie wejściowym znajdą się sale 

konferencyjne, część edukacyjna, kawiarnia, restauracja, 

kuchnia i strefa gastronomiczna – wszystko utrzymane 

w odpowiedniej stylistyce. Świątynie, zatopiony samo-

lot, kładka, wagon pociągu, malowidła ścienne, tunel 

podwodny, bambusowe elewacje, chatki, w których są 

sprzedawane przekąski – to architektoniczne smaczki, 

które przybliżają turystom historię i kulturę Azji Połu-

dniowo-Wschodniej.

Główną ideą było zapewnienie jak najmniejszej liczby 

barier oddzielających zwiedzających od zwierząt. Zamiast 

krat zastosowano fosy, szklane przegrody, siatki, woliery, 

aby zwierzęta były na wyciągnięcie ręki. Projektanci za-

pewnili obserwację słoni i małp z różnych poziomów: 

z parteru, piętra, tarasów, a nawet stworzyli możliwość 

zajrzenia pod wodę, aby zobaczyć słonia podczas kąpieli.

Firma ARUP Polska podjęła się zaprojektowania (pro-

jekt budowlany i projekt wykonawczy) oraz prowadzenia 

nadzoru autorskiego nad częścią konstrukcyjną i insta-

lacyjną budynków. Przygotowanie projektu zajęło dwa 

lata i było nie lada wyzwaniem. Inwestycja Orientarium 

była przeprowadzona w formule Zaprojektuj i Wybuduj, 

co wiązało się z koniecznością bardzo ścisłej współpracy 

ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Za pomocą instalacji wentylacji, ogrzewania i chło-

dzenia stworzono warunki imitujące naturalne środowi-

sko występowania egzotycznych zwierząt przy jedno-

czesnym zapewnieniu komfortu zwiedzającym. Grupy te 

mają skrajnie różne potrzeby. Na etapie koncepcji, oprócz 

standardowych założeń projektowych, należało wziąć 

pod uwagę takie czynniki jak odór, słone środowisko 

oceanów, wysoką temperaturę i wilgotność zarówno 

latem, jak i zimą, a także zupełnie niespodziewane – jak 

zasięg trąby słonia, spryt małpich łapek i furie niedźwie-

dzia. Część przesłanek, które projektant w normalnych 

warunkach sprawdza i stosuje, pozostały do końca ta-

jemnicą – na przykład trudno sprawdzić, jaki hałas jest 

dla poszczególnych gatunków zbyt kłopotliwy, męczący, 

a nawet szkodliwy.

Z uwagi na znaczną liczbę wymian powietrza w prze-

strzeniach ekspozycyjnych i przewidywane tłumy na 

ścieżkach zwiedzania, zastosowaliśmy nawiew świeżego 

powietrza do tych dwóch stref, następnie transfer przez 

zaplecze i wywiew przez boksy. Pozwoliło to zmniejszyć 

i tak znaczną ilość powietrza czerpanego i uzdatnianego 

oraz ograniczyć nieprzyjemne zapachy. Niecodziennie 

spotykane elementy konstrukcyjne również okazały się 

pomocne. Bambusowa elewacja częściowo zasłaniająca 

okna na fasadzie stanowiła jednocześnie zacienienie 

i redukcję zysków ciepła. Ogromne świetliki w formie 

pięciowarstwowej membrany ETFE o doskonałym współ-

czynniku U przepuszczają światło dzienne, umożliwiając 

zarówno zwierzętom i roślinom czerpanie sił witalnych 

niezbędnych do życia, a z punktu widzenia strat stanowią 

doskonałą barierę przed zimnem. Roślinność charaktery-

styczna dla klimatu tropikalnego również ma specyficzne 

wymagania dotyczące temperatury

i wilgotności. Nawiewniki zostały zlokalizowane za-

tem w odpowiednich miejscach, uwzględniając ściany 

porośnięte roślinnością i fakt, że chłodne powietrze może 

szkodzić roślinom.

Na terenie basenów i ich zaplecza zostały zastoso-

wane centrale i kanały z blachy kwasoodpornej przysto-

sowanej do środowiska morskiego.

Dzięki technologii LSS (Life Support System), na którą 

składają się wymienniki ciepła, dozowniki substancji che-

micznych (woda słona wytwarzana na miejscu), ogromne 

systemy filtracji mechanicznej (szkło aktywowane zamiast 

piasku) i biologicznej, ozonowania, dezynfekcji lampami 

UV, pompy, agregaty, reaktory i zbiorniki retencyjne bę-

dzie można zanurzyć się w głąb oceanu i zobaczyć rekiny, 

płaszczki oraz rafę koralową. Ten skomplikowany projekt 

dostarczała, nadzorowała i wykonywała firma Transcom 

z Katowic. Projektanci z firmy ARUP blisko z nimi współ-

pracowali, aby zapewnić wymagane ilości ciepła i chłodu 

we wskazanych miejscach wzmożonej wentylacji.

W obiekcie zaprojektowano bezobsługową instalację 

podlewania zieleni z wykorzystaniem wody deszczowej 

z zielonego dachu. Woda z dachu zbierana jest w ze-

wnętrznym zbiorniku, po czym pompowana na filtry 

antracytowe i dezynfekowana za pomocą lamp UV, gdzie 

następnie zostaje podgrzana, po czym dozowany jest do 

niej nawóz za pomocą miksera nawozowego. Mieszanie 

wody zimnej z ciepłą oraz dozowanie nawozów dla ro-

ślin odbywa się automatycznie. Rośliny podlewane są 

sekcjami, ściśle określoną ilością wody. Jako urządzenia 

nawadniające zastosowano linie kroplujące naziemne 

i podziemne w donicach z roślinami, linie kroplujące 

z emiterami do zielonych ścian oraz ręczne zawory do 

podlewania.

Marta Mazgaj

pascal 2022
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– budynek biurowy,  Jasin koło Swarzędza, ul. Poznańska 16 

Projekt instalacji: TERMO STUDIO s.c. Piotr Kliński Grzegorz Piskorz

Główny projektant: Bartosz Jaskólski

Zespół projektowy: Grzegorz Piskorz, Maciej Karliński, Piotr Czerniawski, Dawid Andrzejewski, 
Paweł Kot



OPIS INSTALACJI
W projektowanym budynku przewidziano wentylację 

mechaniczną, której zadaniem jest dostarczanie wyma-

ganej ilości świeżego powietrza. Klimatyzację budynku 

zapewniają, w zależności od rodzaju pomieszczenia, 

klimakonwektory lub belki chłodzące. 

Przyjęto 40 m3/h powietrza świeżego na osobę, co 

stanowi ponad 30% więcej powietrza niż wymagają tego 

polskie przepisy. Dobrano dwie centrale wentylacyjne 

nawiewno-wywiewne oraz dwie wywiewne. Zostały 

one umieszczone na dachu i obudowane, aby obsługa 

mogła prowadzić serwis nawet w trudnych warunkach 

atmosferycznych. Jednocześnie dzięki osłonom ukryte 

urządzenia nie psują architektury budynku.  

Strumień powietrza nawiewanego do budynku 

wynosi ponad 30 tys. m3/h. Jedna z central nawiew-

no-wywiewnych obsługuje część budynku o orientacji 

wschodniej, a druga o orientacji zachodniej. Taki rozdział 

wentylacji w budynku zapewnia bardziej energooszczęd-

ną pracę instalacji, ponieważ po stronie wschodniej nie 

trzeba chłodzić powietrza w okresach popołudniowych.  

Odzysk ciepła z central wywiewnych (WC i aneksy 

kuchenne)  jest realizowany przez jedną centralę na-

wiewno-wywiewną z wymiennikiem glikolowym. Do 

odzysku ciepła zastosowano układ równoległy. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu można uzyskać temperaturę po-

wietrza zmieszanego o jeden stopień wyższą niż w przy-

padku klasycznego układu – najpierw odzysk glikolowy, 

a następnie odzysk na rotorze. 

W celu zapewnienia odpowiedniej wilgotności w po-

mieszczeniach w centralach są zastosowane nawilżacze 

adiabatyczne niskociśnieniowe, które zużywają mniej 

energii pierwotnej niż nawilżacze parowe.  W centralach 

wentylacyjnych jest przygotowywane powietrze ciepłe 

(t = 27°C)  oraz zimne (t = 16°C), następnie z central 

została wyprowadzona instalacja nawiewna dwukana-

łowa. Do każdego pomieszczenia w budynku z instalacji 

dwukanałowej są doprowadzone króćce, które łączą się 

ze sobą. Strumienie mieszają się i do pomieszczenia jest  

nawiewane powietrze o odpowiedniej temperaturze. Na 

odejściach z instalacji dwukanałowej zostały zaprojekto-

wane regulatory VAV, dzięki którym do wspólnego kanału 

kierowane są odpowiednie ilości powietrza zimnego lub 

ciepłego w funkcji temperatury powietrza wywiewanego 

z danego pomieszczenia. Takie rozwiązanie umożliwia 

dostarczenie do każdego pomieszczenia powietrza 

o odpowiedniej temperaturze bez dodatkowego pod-

grzewania lub ochładzania go, co znacząco wpływa na 

zmniejszenie mocy chłodniczej/grzewczej, jaką trzeba 

dostarczyć do poszczególnych urządzeń klimatyzacyj-

nych i grzewczych.  

W klasycznych układach, w których doprowadza się  

powietrze do pomieszczenia jednym kanałem, przygo-

towywane w centrali wentylacyjnej powietrze ma tem-

peraturę 20°C, co powoduje, że do urządzeń końcowych 

grzewczo-chłodzących trzeba dostarczyć większą moc. 

Na parterze oraz w części wystawowej na pierwszym 

piętrze zostały zaprojektowane klimakonwektory. Wy-

brano takie rozwiązanie, ponieważ są to duże otwarte 

przestrzenie, w których nie ma stałych miejsc pracy, po-

nadto charakteryzują się one dużą zmiennością obciążeń 

cieplnych w czasie.  Dobrane zostały klimakonwektory 

w obudowach imitujących nawiewniki wirowe działa-

jące jednak na powietrzu obiegowym. Dla nawiewu 

i wywiewu powietrza zaproponowano zintegrowane ze-

społy nawiewno-wywiewne, które realizują obie funkcje 

w jednej obudowie. Po zewnętrznym obrysie powietrze 

jest nawiewane tak samo jak w typowych nawiewnikach 

wirowych, natomiast do wywiewu wykorzystywana jest 

centralna część elementu końcowego wentylacji. W sa-

lach szkoleniowych na pierwszym piętrze oraz w części 

biurowej na kondygnacji drugiej zaprojektowano ak-

tywne belki chłodzące. 

Cały budynkek ogrzewany jest za pomocą ogrze-

wania fasadowego,  na parterze w holu budynku za-

montowano ogrzewanie podłogowe. Profile pionowe 

i poziome zostaną wykorzystane do poprowadzenia 

w nich rur grzewczych. 

Bartosz Jaskólski
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ZA CO PRZYZNANO NAGRODĘ?

Projektanci zostali nagrodzeni za projekt zintegrowanych ze strukturą budynku 

systemów instalacyjnych sterowanych zaawansowanym systemem automatyki BMS.
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– budynek zamieszkania zbiorowego – wynajem krótko i długoterminowy, Katowice, ul. Przemysłowa 
– św. Jacka – Brata Alberta

Projekt instalacji: MBC Sp. z o.o.

Główny projektant: Artur Górny

Zespół projektowy: Aleksandra Pokój, Mirosław Pokój, Marcin Zawadzki
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ZA CO PRZYZNANO NAGRODĘ?

Projektanci zostali nagrodzeni projekt systemów instalacyjnych zapewniających 

elastyczność użytkowania w budynku przeznaczonym do wynajmu krótko i długo 

terminowego.

OPIS INSTALACJI
Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła pozwala na skuteczną wentylację bez względu na 

warunki zewnętrzne czy wysokość kondygnacji. Powie-

trze nie jest nawiewane przez nawiewniki okienne czy 

ścienne, tylko przez kratkę nawiewną zlokalizowaną pod 

stropem pomieszczenia. Ciepło z powietrza wywiewa-

nego z pomieszczeń jest odzyskiwane w wymienniku 

obrotowym centrali. Powietrze wentylacyjne nawiewne 

zanim trafi do pomieszczeń zostaje wstępnie podgrzane 

lub ochłodzone i poddane filtracji (z uwagi na lokalizację 

w centrum miasta centrale wyposażone są dodatkowo 

w moduł antysmogowy). Dla wychwycenia i eliminacji 

cząstek stałych, głównego składnika smogu (PM
2,5 

– 100% 

PM
1
– 85%) zastosowany został filtr antysmogowy. System 

eliminuje 85% cząstek PM
1
, czyli w sytuacji, gdy okre-

sowo stan powietrza zewnętrznego jest bardzo zły (na 

poziomie 100 µg/m3) po filtracji otrzymujemy 15 µg/m3 

(dobry/bardzo dobry).

Ogrzewanie i chłodzenie mieszkań realizowane jest 

przez indukcyjne moduły sufitowe (urządzenia podobne 

do klimakonwektorów stosowanych np. w hotelach, nie 

ma w nich jednak wentylatorów, żadnych części mecha-

nicznych, źródeł hałasu, instalacji skroplin, więc zapew-

niają wysoki komfort akustyczny – poziom dźwięku nie 

wyższy niż 25 dB). Zastosowanie jednego urządzenia 

pod stropem do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia 

pozwala na oszczędność miejsca. W pokojach nie ma 

osobnych grzejników czy klimatyzatorów freonowych. 

W budynku przewidziano chłodzenie. Poprzez 

moduły indukcyjne zapewnione są warunki komfor-

tu w mieszkaniach także podczas upałów. Nominalna 

temperatura dla okresu zimowego to 21÷23°C, a dla lata 

24÷26°C. Ilość powietrza wentylacyjnego dostarczanego 

do mieszkania to średnio 120÷150 m3/h. Temperatura 

nawiewu powietrza nie daje nieprzyjemnego odczucia 

przeciągu (dzięki indukcji i niskiej prędkości wypływu 

<0,2 m/s), a dopływ świeżego powietrza i kontrola 

wilgotności zapobiegają uczuciu duszności, ponieważ 

powietrze jest osuszane centralnie.

Instalacje HVAC z automatyką pracują jako zmienno-

-przepływowe i zmienno-parametrowe. Zarówno ilość, 

jak i temperatura mediów regulowane są online w za-

leżności od bieżących potrzeb. Pozwala to na minima-

lizowanie strat energii. Dzięki regulacji VAV i systemowi 

automatyki powietrze dostarczane jest w funkcji zajętości 

mieszkań. Pomiar temperatury w pomieszczeniu wpływa 

na ilość czynnika dostarczanego do modułów. System 

BMS zapewnia komfort przy minimalizacji kosztów eks-

ploatacji. Dzięki systemowi badania zajętości możliwe 

jest właściwe zarządzanie zapotrzebowaniem na energię. 

Wydajność central czy moc i parametry pracy źródeł są 

zmienne i nadążne za potrzebami wewnętrznymi.

Osiągnięty efekt energetyczny skrajnie odbiega od 

standardowego budownictwa mieszkaniowego. Za-

potrzebowanie na energię EPHW jest niższe o 27% od 

wartości referencyjnej i o 40% w w porównaniu ze „stan-

dardową mieszkaniówką”. Obiekt zrealizowano w formule 

zaprojektuj i wybuduj, a jednym z wyzwań  była stała 

kontrola kosztów realizacji inwestycji. Przyjęte rozwią-

zania musiały być uzasadnione ekonomicznie. Budynek 

nie powstawał jako eksperyment, nie był też dofinanso-

wywany. Rozwiązania projektowe musiały uwzględniać 

graniczne wartości kosztu realizacji w zł/m2 PUM. Ka-

towicki budynek wielorodzinny jest potwierdzeniem, 

że rynek budownictwa mieszkaniowego się zmienia. 

Energooszczędne rozwiązania instalacyjne stosowane 

były do tej pory w zasadzie wyłącznie w budynkach 

biurowych czy hotelowych, podczas gdy standardowe 

budynki mieszkalne skazane były na wentylację hybry-

dową i nawiewniki okienne. 

Aleksandra Pokój
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ZA CO PRZYZNANO NAGRODĘ?

Projektanci zostali nagrodzeni za zrównoważone systemy instalacyjne zapewniające 

wysoki poziom komfortu użytkowników przy racjonalnym zużyciu energii.

OPIS INSTALACJI
W budynku Generation Park Y (dziś PZU Park), by 

zapewnić  wysoką jakość środowiska wewnętrznego oraz 

ograniczyć zużycie energii, zaprojektowano  nowatorskie 

rozwiązania techniczne w zakresie instalacji.

Podczas projektowania przeanalizowano możliwości 

uzyskania wysokiego komfortu środowiska wewnętrz-

nego. Rozwiązania techniczne w wielu przypadkach   

pozwoliły na uzyskanie parametrów powyżej obowiązu-

jących norm i standardów.  W wybranych obszarach bu-

dynku zastosowano system czujników CO
2
, temperatury, 

wilgotności oraz czujniki przepływu, w celu zoptymalizo-

wania pracy urządzeń i dostarczenia odpowiedniej ilości 

świeżego powietrza. Niskie stężenia pyłów wewnątrz 

budynku zostały osiągnięte poprzez filtrację powietrza 

zewnętrznego, dzięki zaprojektowaniu dwóch stopni 

filtracji pyłów czy PM2,5 oraz PM10.

Centrale nawiewne są wyposażone w nawilżacze 

hybrydowe. Do odparowania wody wykorzystano więc 

tańszą energię z sieci ciepłowniczej zamiast elektrycznej. 

Centrale wywiewne usuwające powietrze z obszarów 

biurowych są wyposażone w nawilżacze adiabatyczne. 

Odparowanie wody obniża temperaturę wywiewu, co 

pozwoliło na obniżenie temperatury powietrza zewnętrz-

nego na nawiewie – dzięki temu uzyskano oszczędność 

energii elektrycznej.

W celu ochłodzenia czynnika w obiegu wody lodo-

wej w okresach przejściowych zaprojektowano układ 

freecoolingu  z dodatkowymi wymiennikami ciepła 

w centralach nawiewnych w pomieszczeniach usługo-

wych. Aby uzyskać oszczędności energii w sprzyjającej  

temperaturze zewnętrznej, zaprojektowano układ odzy-

sku ciepła z belek chłodniczych do wstępnego podgrze-

wu powietrza zewnętrznego w centralach biurowych. 

W celu zredukowania zapotrzebowania na energię ciepl-

ną i chłodniczą w układach wentylacyjnych zastosowano 

układ odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku. 

Realizowane jest to za pomocą układu wymienników 

ciepła w centralach nawiewnych i wyciągowych.

Centrale wentylacyjne dobrano tak, by dało się 

w nich ustawić bardzo niskie prędkości powietrza, co 

pozwoliło znacznie ograniczyć spręż urządzeń. Przewody 

wentylacyjne zaprojektowano jako samoregulujące się, 

bez stosowania przepustnic regulacyjnych. Umożliwiło 

to obniżenie wymaganego sprężu dyspozycyjnego. Do-

datkową korzyścią takiego doboru urządzeń było obni-

żenie poziomu hałasu emitowanego przez urządzenie, 

a w efekcie usunięcie zbędnych tłumików hałasu (kolejne 

ograniczenie sprężu instalacji).

W przestrzeni biurowej oraz w salach konferencyj-

nych założono, że strumień powietrza zewnętrznego 

będzie wynosił 40 m³/h na osobę, z możliwością zwięk-

szenia, co znacznie przekracza wymagania obowiązujące 

w Polsce.

W górnej części budynku pomieszczenia z trans-

formatorami są wentylowane i chłodzone powietrzem 

zewnętrznym. W celu ograniczenia efektu kominowego 

w szybach wind zastosowano na elementach wentylacji 

grawitacyjnej regulatory CAV. Projektanci instalacji stanęli 

przed nie lada wyzwanie, ponieważ architekci chcieli, by 

agregaty chłodnicze na dachu zostały ukryte w niecce 

za attyką i żaluzjami. Taka lokalizacja utrudniała przepływ 

powietrza przez wymienniki, co wymagało zintegrowa-

nego podejścia architektoniczno-konstrukcyjno-instala-

cyjnego, aby zminimalizować wpływ takiego rozwiązania 

na efektywność pracy urządzeń.

Podobnie czterokondygnacyjny, otwarty na trzy stro-

ny świata hol wejściowy  wymagał dokładnej analizy 

miejsc występowania zysków ciepła i właściwej lokali-

zacji urządzeń klimatyzacyjnych, aby zapewnić komfort 

w poszczególnych jego strefach.

Na kondygnacjach pośrednich przeznaczonych na 

wentylatornie niektóre centrale mają drzwiczki po obu 

stronach, dzięki temu można przejść przez urządzenie 

i dostać się do przestrzeni i elewacji za nim.

Paweł Wilim



Nowa siedziba Muzeum została zaprojektowana ra-

zem z Teatrem Rozmaitości jako część większego kom-

pleksu. Inwestycje te niewątpliwie odmienią wygląd 

centrum Warszawy. 

W budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajdą 

się  przestrzenne sale galeryjne, pomieszczenia eduka-

cyjne, kino, piętro administracyjne oraz pomieszczenia 

techniczne. Powstanie także dodatkowa, oddzielona od 

głównej konstrukcji muzeum, wieża kinowa. 

W galeriach, ze względu na prezentowane ekspona-

ty, narzucono restrykcyjne warunki temperaturowo-wil-

gotnościowe. Parametry temperaturowe stabilizowane 

będą za pomocą ogrzewania/chłodzenia płaszczyzno-

wego, a parametry wilgotnościowe będą regulować 

centrale wentylacyjne. W celu ograniczenia liczby sys-

temów obsługujących pomieszczenia, do każdej z sal 

został dobrany VAV z nagrzewnicą, aby móc lokalnie 

kontrolować warunki. Ze względu na duże wysokości 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

Siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostanie wzniesiona tuż przy ulicy 

Marszałkowskiej w pobliżu Pałacu Kultury oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanego Teatru Rozmaitości.
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– galerie osiągają nawet 7 m wysokości – zastosowano 

ścienne nawiewniki z zawirowaniem powietrza, dzięki 

którym strumienie będą mogły dotrzeć do strefy prze-

bywania ludzi.

W podziemiach powstała przestrzeń, nazwana 

„ścieżką sztuki”, którą do muzeum będą transportowane 

eksponaty. Prowadzi ona od doków rozładunkowych, 

umieszczonych w  sąsiadującym z muzeum budynku 

Teatru Rozmaitości, aż do windy hydraulicznej znajdują-

cej się już w budynku Muzeum i dalej do galerii. Na całej 

jej długości oraz na drodze od tej trasy do przyległych 

magazynów eksponatów oraz pomieszczeń stolarni 

i konserwatoriów wymagane było zachowanie wyso-

kości 3,5 m wolnej od instalacji. Dodatkowo na „ścieżce” 

i w magazynach, podobnie jak w galeriach, projektanci 

musieli zapewnić odpowiednie warunki temperaturowo-

-wilgotnościowe. Aby chronić cenne eksponaty przed 

przypadkowym zniszczeniem, na „ścieżce sztuki” należało 

unikać prowadzenia wszelkiego rodzaju instalacji wod-

nych. W przypadku jakichkolwiek przejść takich instalacji 

montowane były pod nimi koryta z czujnikami wycieków, 

aby dodatkowo tę przestrzeń zabezpieczyć. 

Zgodnie z wytycznymi z konserwatoriów należało 

zapewnić dodatkowe odciągi, służące między innymi do 

wentylacji dygestorium i szaf na chemikalia oraz podłą-

czenia do lokalnych ramion odciągowych. Specjalnym 

wymogiem były kanały z tworzywa sztucznego odporne-

go na działanie odczynników chemicznych używanych 

w muzeum. Ze względu na brak aprobaty w zakresie klap 

przeciwpożarowych, systemy te zostaną obudowane 

izolacją z promatu na odcinku od pomieszczenia do 

wentylatora dachowego.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na po-

mieszczenia techniczne, wolne przestrzenie na pro-

wadzenie instalacji oraz umiejscowienie urządzeń były 

maksymalnie wykorzystywane. Maszynownie powstały 

w przestrzeni ponad tunelami metra lub w wąskich po-

mieszczeniach wzdłuż korytarzy.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia o spe-

cjalnych wymaganiach akustycznych. Jednym z nich jest 

pomieszczenie kina, w którym, aby osiągnąć pożądane 

parametry, konieczne było zastosowanie zestawu tłumi-

ków. Ze względu na liczbę osób, które mogą przebywać 

wewnątrz budynku, kino będzie miało własny system 

›  Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
i Teatr Rozmaitości,  
Warszawa, Plac Defilad

›❱❱Inwestor: Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie i Teatr TR Warszawa

›❱❱Generalny wykonawca: Warbud SA
›❱❱Architekt generalny: Thomas Phifer and 

Partners
›❱❱Architekt lokalny: APA Wojciechowski
›❱❱Projektant konstrukcji: Buro Happold Polska
›❱❱Projektant instalacji: Buro Happold Polska
›❱❱Powierzchnia całkowita: 19 788 m2

›❱❱Powierzchnia zabudowy: 4 210 m2

›❱❱Wysokość budynku: 24,95 m
›❱❱Kubatura całkowita: 135 650 m3

wizualizacja APA Wojciechowski

Rzut instalacji na dachu (Ł. Potyralski)
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Nagromadzenie instalacji na dachu w obrębie wieży chłodniczej (Ł. Potyralski)

Wnętrze przedścianki między galeriami z instalacjami (Ł. Potyralski)
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Małgorzata Matuszewska
Buro Happold Polska

oddymiania (w trakcie normalnej pracy służący za wy-

wiew) ukryty przed widzami za ekranem. Kompensacja 

powietrza do oddymiania oraz nawiew bytowy będą re-

alizowane przez nawiewniki znajdujące się pod krzesłami 

oraz w schodach. Do sali kinowej można będzie się do-

stać albo z budynku muzeum, albo przez wieżę kinową 

prowadzącą do reprezentacyjnego lobby wejściowego.

Ciekawym pomieszczeniem kwalifikowanym aku-

stycznie jest również Sala Eksperymentalna Polskiego 

Radia. Podstawowym wymogiem było tutaj ograniczenie 

maksymalnego hałasu do poziomu NR15. Wiązało się 

to ze szczegółowym przeliczeniem instalacji wentylacji 

w zakresie tłumików (na nawiewie, by osiągnąć zadane 

kryteria, potrzeba było ich aż cztery) oraz zapewnienie 

miejsca na zawiesia sprężynowe do instalacji obsługu-

jących ten obszar.

Dodatkowym wyzwaniem podczas projektowania 

okazało się przeprowadzenie systemów niepotrzeb-

nych do obsługi muzeum, ale wcześniej zlokalizowanych 

w miejscu inwestycji, takich jak instalacja wywiewna 

z Rozdzielczego Punktu Zasilającego (RPZ) zasilającego 

w energię elektryczną znaczną część Śródmieścia War-

szawy oraz czerpnio-wyrzutni Metra Warszawskiego. 

Ważnym zadaniem było skoordynowanie tych instalacji 

z planem budynku i wyprowadzenie ich na poziom da-

chu. Całą operację zaplanowano w taki sposób, by nie 

były konieczne przerwy w działaniu instalacji.

Największym wyzwaniem w tym projekcie było dla 

mnie wpasowanie instalacji prowadzonych na dachu 

pomiędzy świetliki. Zlokalizowano tu m.in. 9 central i 16 

wentylatorów. Jednocześnie wszystkie elementy należało 

tak rozplanować, aby zapewnić dostęp serwisowy. Wszyst-

ko to wymagało ścisłej koordynacji z architektem, również 

ze względu na rozplanowanie miejsc połączenia instalacji 

z budynkiem. W związku z tym powstały lokalne budki, któ-

re zapewniły lepszą ochronę przed ewentualnymi przecie-

kami. Ze względu na wymagania estetyczne architektów 

większość wyrzutni oraz czerpni została wyprowadzona 

na dach, a tylko część czerpni pozostała jako fasadowa 

umieszczona na niższych piętrach. 

Najbardziej zadowolona jestem ze stopnia, w jakim 

udało się wkomponować instalacje w wizję architekto-

niczną. Ze względu na wysokie wymagania estetyczne 

oraz liczne ściany z białego betonu architektonicznego 

większość instalacji została ukryta przed wzrokiem zwie-

dzających, zapewniając maksymalne skupienie uwagi na 

eksponatach muzealnych. Wszelkie instalacje zlokalizowa-

no w przedściankach między pomieszczeniami, do których 

zapewniono dostęp na potrzeby serwisu. Architekci pilno-

wali najmniejszych szczegółów, które mogłyby wpłynąć na 

estetykę, zwracając uwagę m.in. na kolor RAL grzejników 

czy to, by piktogramy zostały umieszczone w zagłębieniach 

ścian. W związku z dużymi przestrzeniami poszczególnych 

galerii dodatkowo przeprowadzone zostały symulacje tem-

peratury oraz wilgotności, w celu potwierdzenia, że przyjęte 

rozwiązania spełniają swoją funkcję.  

Nowym doświadczeniem, które zdobyłam w trakcie 
pracy nad tym projektem była współpraca z międzyna-

rodowym zespołem architektów. Swoją dociekliwością nad 

sposobem działania instalacji oraz przywiązaniem do dba-

łości o szczegóły, próbowali ukryć wszelkie elementy w bryle 

budynku. Dotyczy to również instalacji dachowych, które, 

aby nie rzucać się w oczy, będą pomalowane na biało. Cały 

dach dodatkowo zostanie przykryty stalową kratą, której 

przezierność pozwala na prawidłowe działanie instalacji.

Małgorzata Matuszewska
Buro Happold Polska

Rzut instalacji na dachu
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Do akumulacji energii, którą najczęściej stosuje się 

w systemach inżynierii środowiska, głównie wykorzystuje 

się materiał najtańszy, najbardziej dostępny i dobrze 

poznany, tj. wodę. W przypadku systemów grzewczych, 

szczególnie w ostatnim czasie, można zauważyć spore 

zainteresowanie systemami akumulacji ciepła, w których 

wykorzystuje się kotły na paliwo stałe V generacji pracu-

jące przy pełnej wydajności z optymalnymi parametrami 

sprawności i dopalaniem spalin w stopniu koniecznym 

do realizacji założeń dotyczących czystości powietrza 

(źródła Semadeni M., Energy storage as an essential part 

of sustainable energy systems, CEPE working paper No. 

24, May 2003 oraz Rubik M., Pompy ciepła. Poradnik, 

Technika cieplna w budownictwie, Warszawa 2006). 

Jest to poboczny trend, w którym  dąży się do mini-

malizacji zużycia energii przy jednoczesnym zabezpiecze-

niu środowiska zewnętrznego przed emisją szkodliwych 

substancji. W takim rozwiązaniu energię produkowaną 

z kotła niejako wpompowuje się do zasobnika o dużej 

pojemności, po czym po wygaszeniu kotła i kolejnym 

załadunku pobiera się energię z zasobnika akumulacyj-

nego podczas procesu rozładowywania (źródła: Mehling 

H., Cabeza L.F., Heat and cold storage with PCM, Springer, 

2008, Eckerlin H., Thermal Energy Storage: Analysis and 

Application, A diploma thesis submitted to the Gradu-

ate Faculty of North Carolina State University, Raleigh, 

Akumulacja energii – materiały 
o zmiennym stanie skupienia

Energię można magazynować w postaci jawnej, wykorzystując pojemność 

cieplną materiału akumulacyjnego, którym najczęściej jest woda, oraz w postaci 

utajonej. W tym drugim przypadku możliwe jest magazynowanie energii 

chłodniczej w przemianach fazowych zachodzących podczas procesu ładowania 

i rozładowywania materiału akumulacyjnego, często określanego jako materiał PCM 

(ang. Phase Change Material – materiał zmieniający stan skupienia). 

Rys. 1. Przykład ustalania średnich wartości zapotrzebowania w danej godzinie

Q [kW]

maks. chwilowe zapotrzebowanie na chłód

t [h]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

średnie godzinowe zapotrzebowanie na chłód

średnia 8 godz.

min.

100
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North Carolina, 2009). Jest to wykorzystanie na większą 

skalę znanego powszechnie rozwiązania związanego 

z gruntową pompą ciepła, która pracuje w określonych 

cyklach dobowych, najczęściej związanych z cyklami 

zsynchronizowanymi z okresami tańszej nocnej taryfy 

energetycznej. Oznacza to, że w okresie nocnym pompa 

ciepła powinna naładować zasobnik energii cieplnej 

niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania w ciągu dnia 

(źródło Wilson P., Source energy and environmental 

impacts of thermal energy storage, California energy 

commission, Governor, 1996). W okresie głównej taryfy 

energetycznej (dziennej, droższej) pompa ciepła jest 

wyłączona (najczęściej), przez co korzysta się z tańszej, 

nocnej energii elektrycznej do pokrycia zapotrzebowania 

na ciepło w ciągu całego dnia. Są to realne finansowe 

oszczędności. 

Należy również zauważyć, że pompa ciepła w takim 

wypadku będzie pokrywać pełne obciążenie grzewcze 

instalacji. To korzystnie wpływa na pracę urządzenia, 

ponieważ osiąga optymalne parametry, nie licząc nie-

korzystnego wpływu związanego z obniżeniem tempe-

ratury dolnego źródła ciepła (źródła: ASHRAE Handbook, 

HVAC systems and equipment, ASHRAE Inc., Atlanta, 

GA, 1996, Dorgan C. E., Elleson, J. S., Design Guide for 

Cool Thermal Storage, ASHRAE Inc., Atlanta, 1993 oraz 

Williams C.D., Optimizing TES chiller management, ASH-

RAE Journal, no. 4, 1996, pp. 43–48). W tym rozwiązaniu 

(z zasobnikiem ciepła) nie występuje efekt  związany 

z pracą przy niepełnym obciążeniu pompy ciepła. 

Przedstawione rozwiązanie z akumulatorem (bufo-

rem ciepła) w instalacji z kotłem na paliwo stałe charak-

teryzuje się większymi oszczędnościami w porównaniu 

z układami bez takiego zasobnika ciepła. To, jak opty-

malnie określić wielkość takiego zasobnika na przykła-

dzie pompy ciepła, a dokładnie w układzie do produkcji 

chłodu, agregacie wody lodowej, prześledzić można, 

analizując rys. 1. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku każdego z tych 

układów nie zawsze jest konieczne zastosowanie aku-

mulacji. Gdy  krzywa dobowego zapotrzebowania na 

energię jest linią prostą (wartości zapotrzebowania na 

energię są takie same lub bardzo podobne w każdej 

godzinie doby), stosowanie systemu akumulacji nie jest 

sensowne, szczególnie gdy korzysta się z niezawodnego  

źródła energii lub w dużym stopniu źródła zdywersyfi-

kowanego, np. kilka źródeł energii (źródło Stamm R. H., 

Thermal storage systems, Heating/Piping/Air Conditio-

ning, pp. 133–151, January 1985). 

W niektórych sytuacjach trudno będzie zapewnić 

jedno źródło energii o dużym stopniu niezawodności. 

Dlatego też, wymagane jest niezawodne (nieprzerwane) 

dostarczanie ciepła, konieczne jest jego akumulowanie  

na czas przerw w dostawie. To jeden aspekt, który po-

mimo braku zmienności dobowego zapotrzebowania 

Rys. 2. Bilans akumulacji energii do chłodzenia 
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Qmax

Qchillermax

Q1

Q = Q1 +  Q2

Q2

Ecelmax

Q

t [h]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

100

20

Eel [kW]

www.cyrkulacje.pl 43

TECHNIKA



na energię (w odróżnieniu od akumulacji w dłuższym 

czasie, np. sezonowej) jest  niezbędny do rozważenia ze 

względu na konieczność niezawodnej dostawy energii. 

Bardziej interesujący przypadek ma miejsce w sy-

tuacji już niezwiązanej z samym źródłem energii, tylko 

ze zmiennością zapotrzebowania na energię przez jej 

odbiorcę. W okresie zimowym obserwuje się niewielkie 

zmiany w ciągu doby w zakresie zapotrzebowania na 

energię do ogrzewania – zmienność pomiędzy nocą 

a dniem jest niewielka i wynika głównie z nikłego wpły-

wu promieniowania słonecznego występującego w cią-

gu dnia. W związku z tym zastosowanie akumulatora 

energii cieplnej razem z niezawodnym i wysokospraw-

nym źródłem ciepła jest niezasadne – poza przypad-

kami opisanymi wcześniej związanymi ze sprawnością 

źródła energii i wynikającymi z konieczności regene-

racji dolnego źródła ciepła w pompie ciepła (źródło 

Lumpkin R. M., Thermal storage: A reversible process, 

HPAC, no. 1, pp. 136–142, 1998). Czas letni natomiast 

charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością natężenia 

promieniowania słonecznego w okresie dobowym. Jest 

to szczególnie ważne ze względu na zapotrzebowanie 

na energię chłodniczą do klimatyzacji. Zmienność ta 

może dochodzić nawet do kilkuset procent. Chłód dla 

systemu klimatyzacji najczęściej jest konieczny w ciągu 

dnia, dlatego źródło dostarczające energię na ten cel  

musi mieć bardzo dużą moc. Jest ona niezbędna do 

pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na energię 

do chłodzenia, ale tylko w godzinach, w których słońce 

jest w zenicie, czyli przez bardzo krótki czas – kilka godzin 

(źródła: Shan K. Wang, Handbook of air conditioning 

and refrigeration, Second edition, McGraw-Hill, New 

York, 2000, Wang S.K., Lavan Z., Air-conditioning and 

refrigeration, Mechanical Engineering Handbook, Ed.  

Frank Kreith, Boca Raton: CRC Press LLC, 1999). W nocy 

zapotrzebowanie na energię do chłodzenia jest znacznie 

niższe od maksymalnego, przez co urządzenie działa przy 

niskim obciążeniu, co bardzo niekorzystnie wpływa na 

jego sprawność. W takiej sytuacji jest już uzasadniona 

akumulacja energii głównie z uwagi na wielkość źródła 

chłodu, które należy zapewnić (źródła: Bonca Z., Czynniki 

chłodnicze i nośniki ciepła, IPPU Masta, Gdańsk, 1997, 

ASHRAE Handbook-HVAC Applications, Thermal storage. 

ASHRAE Inc., pp. 34.1-34.33, Atlanta, 2007 oraz Rabczak 

S. Kut. P, Wybrane metody akumulacji chłodu w instala-

cjach klimatyzacyjnych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, 

Wentylacja, 1/2022). 

Na rysunku 1. można zauważyć jak z krzywej do-

bowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia 

uzyskuje się interesujące wartości godzinowego zapo-

trzebowania, przez odpowiednie uśrednienia wielkości 

chwilowych występujących na początku i na końcu prze-

działu czasowego, jakim jest jedna godzina. Otrzymany 

wykres schodkowy stanowi podstawę do określania 

charakterystycznych wielkości akumulatora i zużycia 

energii (w tym przypadku energii elektrycznej niezbęd-

nej do zasilania źródła energii chłodniczej – agregatu 

wody lodowej). 

Na rysunku 2. przedstawiono dwa okresy dobowe 

– nocny i dzienny. W nocnym następuje ładowanie aku-

Rys. 3. Wielkości energii przy przemianach fazowych wody

T [°C]

-20 0 100

q [kWh/m2]

ciepło przegrzania 0,51 kWh/Km3

ciepło parowania 694,5 kWh/m3

ciepło właściwe QDD=0,53 kWh/Km3

ciepło zamarzania QL=81,93 kWh/m3

ciepło przechłodzenia QSL=1,16 kWh/Km3
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mulatora ze źródła chłodu zasilanego energią elektryczną 

tańszą w porównaniu z energią dzienną.  W ciągu  dnia 

następuje rozładowywanie akumulatora, a  zakumulowa-

na energia chłodnicza wykorzystana jest  do zaspokajania 

bieżących potrzeb. 

 Prawidłowy dobór odpowiedniej wielkości źródła 

energii polega na takim zbilansowaniu cyklu ładowania 

i rozładowywania, aby ilość energii podczas cyklu łado-

wania w kWh była równa lub nieznacznie większa od 

cyklu rozładowywania. 

Dobór wielkość zasobnika zależy od właściwości sub-

stancji magazynującej energię. Zwykle stosuje się wodę, 

ewentualnie wodę z dodatkiem substancji umożliwiającej 

akumulację energii w temperaturze poniżej temperatury 

zamarzania wody. Najczęściej są to glikole – etylenowy 

lub propylenowy. Dodanie ich do wody w ilościach ok. 

30÷35% pozwala przechowywać powstałą mieszaninę w 

postaci ciekłej w temperaturze bliskiej -30oC, co do celów 

klimatyzacji jest działaniem zasadnym. Problem polega 

jedynie na dużej objętości koniecznej do zmagazynowania 

1 kWh energii chłodniczej w postaci mieszaniny glikolowej. 

Na rysunku 3. przedstawiono możliwe wielkości 

energii do pozyskania w przypadku akumulacji energii 

w postaci wody (w przypadku glikolu będą to wartości 

mniejsze z uwagi na mniejszą pojemność cieplną glikolu 

w porównaniu z wodą, co obniża całościowy efekt maga-

zynowania i zwiększa przez to pojemność niezbędną do 

zakumulowania tej energii). Okazuje się, że najbardziej roz-

powszechniony system jest zarazem  najmniej efektywny, 

ponieważ pozwala na zmagazynowanie najmniejszej ilości 

energii, tj. jedynie 0,53 kWh w jednym m3 przy ochłodzeniu 

tej substancji o 1 K. Należy zauważyć, że w postaci pary 

można zmagazynować mniejszą porcję energii w 1 m3, ale 

przy ciśnieniu atmosferycznym. Para jest bardzo ściśliwa, 

dzięki temu jej sprężanie daje ogromne możliwości. Jedy-

nie temperatura nie zawsze jest parametrem pożądanym 

w klimatyzacji, ale w systemach grzewczych już tak. 

W przypadku wody występują nagłe skoki  wielkości 

energii w określonej temperaturze  związane ze zmianą 

stanu skupienia. Energia potrzebna do transformacji jest 

bardzo duża w porównaniu z ciepłem właściwym, stąd 

jest bardzo interesującym procesem w trakcie ładowania 

(i rozładowywania) akumulatora, ponieważ pozwala uzy-

skać dodatkowe ilości energii zmagazynowanej. Warunek 

– należy przemianę przeprowadzić przez temperaturę 

zmiany fazowej. Oznacza to konieczność doprowadzenia 

ze źródła energii (w omawianym przypadku z agregatu 

wody lodowej) dodatkowej, relatywnie dużej ilości energii, 

aby umożliwić wodzie zmianę fazową z ciekłej do stałej.

 Wodę należy zamrozić, co już powoduje pozyska-

nie przez układ akumulatora 81,93 kWh energii w 1 m3 

ciała stałego. 

Jest to równoznaczne z koniecznością ochłodzenia 

wody o 155 K, co jest nierealne (można schłodzić wodę 

jedynie o 100 K w stanie ciekłym), zatem przejście fazowe 

ciecz → ciało stałe występujące w stałej temperaturze 

0oC i pozwala zakumulować więcej energii w porówna-

niu z efektem całkowitego schłodzenia wody w stanie 

ciekłym o maksymalną wartość. Dlatego w procesach 

akumulacji energii, do celów klimatyzacji, konieczne 

jest zastosowanie systemu o możliwie małej objętości. 

Można to uzyskać dzięki przemianom fazowym. 

W procesie ładowania wszystkie jednostkowe proce-

sy są addytywne, oznacza to, że każdy z poszczególnych 

efektów należy dodać do następującego po nim. 

Wzór 1 opisuje taką możliwość – oznaczenia zgodnie 

z rysunkiem 2. (źródło Rabczak S. Kut. P, Wybrane meto-

dy akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych, 

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 1/2022).

DLHS = QL + QSL × (TZ – Tst) + QDD × (TP – Tst),[kWh/m3] [1]

DLHS (Density Latent Heat Storage – gęstość energii 

podczas magazynowania w systemie utajonym) oznacza  

proces realizowany w tej przemianie.  System utajony 

odnosi się do procesu, w którym występuje zmiana fa-

zowa materiału akumulującego energię. Jeśli materiał 

nie akumuluje energii z wykorzystaniem przejścia fazo-

wego, wówczas jednostkowa ilość energii kreślana jest 

przez DSHS –(Density Sensible Heat Storage – gęstość 

energii podczas magazynowania w systemie jawnym). 

Jawny odnosi się do braku przejścia fazowego. We wzo-

rze [1] byłaby to tylko część zależności związana z Q
SL

 

w przypadku przechłodzenia już zamrożonego lodu 

lub tradycyjnie z Q
DD

 związana z ochłodzeniem wody 

w postaci ciekłej. 

Wielkość niezbędnej pojemności materiału akumu-

lacyjnego można wyznaczyć z prostej zależności [2].

V =  = 
Q

DLHS
Q

DSHS  [2]

gdzie Q = Q
1 
+ Q

2
 to ilość zmagazynowanej energii 

podczas ładowania zasobnika, wg rysunku 2.

Materiały umożliwiające przemiany fazowe podczas 

magazynowania (i rozładowywania) energii ogólnie na-

zywane są PCM (ang. phase change material). W tabe-

li 1. przedstawiono kilka ich  typów  wraz z temperaturą 

zmiany fazy oraz wielkościami energii w poszczególnych 

procesach.

Należy brać pod uwagę to, że ta sama ilość energii 

magazynowana w postaci SHS (bez zmiany fazowej) 

będzie wymagać dużo większej objętości materia-
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łu akumulacyjnego, orientacyjnie należy wstępnie 

przyjąć około dziesięciokrotny wzrost objętości w po-

równaniu do systemem LHS (systemem z przemia-

ną fazową). Są to bardzo duże różnice. Najczęściej 

materiały zmiennofazowe są przechowywane w tzw. 

kapsułkach wykonanych z poliolefin  wypełnionych 

materiałem PCM (np. woda, typ AC.00 wg Tabeli 1) 

o średnicy 98 mm. 

Podział materiałów, które mogą stanowić wypełnie-

nie zasobników akumulacyjnych, przedstawiono na rys. 4.

W tabeli 2. przedstawiono wybrane materiały z grupy 

ciał stałych i cieczy.

Chlorek sodu jest najlepszym materiałem akumula-

cyjnym z grupy ciał stałych, jednak eksploduje w kontak-

cie z wodą, dlatego jego zastosowanie jest bardzo ogra-

niczone. W inżynierii środowiska występuje w systemach 

Tabela 1. Materiały zmiennofazowe PCM wg Cristopia 

Typ materiału Temperatura zmiany fazy Ciepło utajone
Ciepło jawne

Waga Toksyczność
LD50

Zakres temperatur 
użytkowaniaCiało stałe 

Qss
Ciecz Qsl

°C kWh/m3 kWh/°Cm3 kg mg/kg °C

AN.15 -15,4 46,4 0,7 1,12 602 8400

-25 do 60

AN.12 -11,7 47,7 0,75 1,09 620 5000

AN.10 -10,4 49,9 0,7 1,07 617 11 000

AN.06 -5,5 44,6 0,75 1,1 625 18 000

AN.03 -2,6 48,3 0,8 1,2 592 58 000

AN.00 0 48,4 0,7 1,1 560 85 000

Tabela 2. Pojemność cieplna wybranych materiałów

Materiał
Zakres temperatury Ciepło właściwe Objętościowa pojemność 

cieplna Ciepło przewodzenia

°C kJ/kgK MJ/m3K W/mK

Ci
ał

o 
st

ał
e

chlorek sodu <800 0,92 2 9b,c

żelazo <1500 0,46 3,6 70c-34d

granit <1700 0,79 2,2 2,7b

cegła 0,84 1,4 0,6

ziemia (sucha) 0,79 1 1

Ci
ec

z

woda 0-100 4,2 4,2 0,6

olej -50-330 2,4 1,9 0,1

sód 98-880 1,3 1,3 85c-60d

glikol dietylenowy -10-240 2,8 2,9

Rys. 4. Podział materiałów akumulacyjnych wykorzystywanych w klimatyzacji
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z kolektorami słonecznymi w zakresie temperatury od 

275 do 530°C w produkcji pary wodnej w generatorach 

przemysłowych (produkcja energii elektrycznej). 

Materiały takie jak skała lub cegła są stosowane 

w budownictwie pasywnym do akumulowania energii 

cieplnej pochodzącej ze słońca do późniejszego wy-

korzystania. 

W przypadku gruntu energia słoneczna akumulu-

je się na niewielkich głębokościach i jest pozyskiwana 

za pomocą systemów gruntowych pomp ciepła oraz 

gruntowych powietrznych wymienników ciepła stoso-

wanych jako wstępny układ odzysku energii ze źródeł 

odnawialnych. Materiały ciekłe stosowane są zależnie od 

temperatury magazynowania, zgodnie z ich zakresem 

stosowania.

Podsumowanie
W obliczu ciągłego wzrostu kosztów energii elek-

trycznej oraz wyzwań dotyczących jej ograniczania od-

działywania na środowisko wciąż poszukuje się sposo-

bów na uzyskanie oszczędności i kontrolowanie zużycia 

energii. Dobrym rozwiązaniem jest magazynowanie 

energii termicznej w szczególności wykorzystującej 

ciepło utajone. Współgrają one z założeniami zrówno-

ważonego rozwoju w budownictwie. Kolejnym pozy-

tywnym czynnikiem przemawiającym za technologią 

magazynowania energii jest przesunięcie jej zużycia 

z godzin szczytu na godziny pozaszczytowe – nocne. 

Pozwala to wykorzystać energię elektryczną w okresach, 

gdy jest tańsza dzięki magazynowaniu energii cieplnej 

w ciągu nocy i wykorzystywaniu jej w dzień. Stosując ta-

kie rozwiązanie, można odciążyć źródła produkcji energii 

termicznej o 50 do 70%.

Sławomir Rabczak  
Paweł Kut
Politechnika Rzeszowska 
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Aby zapewnić odpowiednie warunki w budynku, należy stworzyć 

w nim właściwy mikroklimat. Nasze dobre samopoczucie, a także 

wydajność i możliwości regeneracyjne organizmu zależą przede 

wszystkim od temperatury powietrza, jego cyrkulacji, wilgotności 

względnej i stężenia obecnych w nim niekorzystnych substancji. 

Używane we wnętrzach materiały, takie jak tapety, tworzywa sztuczne, 

dywany, farby czy kleje wydzielają opary, których stężenie jest większe 

wewnątrz pomieszczeń niż na zewnątrz. W powietrzu występują też 

bioaerozole – z obecnymi w nich wirusami, bakteriami, grzybami, 

cystami, produktami wytwarzanymi pozakomórkowo przez drobno-

ustroje, a także substancje będące fragmentami komórek martwych, 

w tym szczątki owadów i roślin. Dodatkowo unosi się kurz roznoszący 

alergeny (pyłki, zarodki drobnoustrojów) i  mikroorganizmy (roztocza). 

Z tego powodu do prawie 90% zakażeń różnymi chorobami dochodzi 

właśnie w pomieszczeniach zamkniętych. Zakłócenie prawidłowych 

parametrów powietrza, jego niedobór bądź nadmiar czy też zła jakość 

– wszystko to negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu 

człowieka. Jak można temu przeciwdziałać?

Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja profesjonalnego sprzętu, 

który nie tylko zadba o właściwą temperaturę otoczenia, ale także oczyści 

powietrze z niepożądanych czynników, by warunki panujące we wnętrzu 

były optymalne i bezpieczne. Do tego celu służą urządzenia i systemy 

klimatyzacji najlepszych światowych producentów – zaawansowane 

technologicznie, potwierdzone testami i certyfikatami renomowanych 

organizacji.  Doskonałym przykładem są produkty firmy LG. Najnowo-

cześniejsze rozwiązania tej marki gwarantują zarówno odpowiednią 

temperaturę powietrza, jak też – w równym stopniu – jego czystość. 

Zastosowanie precyzyjnych filtrów zapewnia pozbycie się niebezpiecz-

nych dla zdrowia substancji. 

Nowe klimatyzatory pokojowe firmy LG Electronics zostały wyposażo-

ne w technologie o działaniu antybakteryjnym. To sprawia, że użytkownicy 

mogą łatwiej zadbać o zdrowe powietrze w swoim domu. W roku 2022 

w niemal wszystkich modelach typu RAC zastosowano nowoczesną 

technologię UVnanoTM. Dzięki niej przepływające powietrze jest czyste. 

Wentylator zostaje w 99,99% uwolniony od bakterii w świetle ultrafio-

letowym. Diody LED emitujące promienie UV są umieszczone tuż pod 

urządzeniem – bezpośrednio uszkadzają DNA mikroorganizmów, uszka-

dzając ich wiązania i uniemożliwiając w ten sposób namnażanie. Od czasu 

wybuchu pandemii COVID-19 firma LG Electronics mocno angażuje się 

w rozwój prozdrowotnych funkcji swoich klimatyzatorów, wyposażając je 

w nanotechnologię UV. Ponadto w większości z nich zamontowano filtr 

Systemy klimatyzacji z oczyszczaniem powietrza
Przeciętnie aż około 80% czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Z badań wynika, że powietrze 

w biurach czy mieszkaniach jest 4÷6 razy bardziej zanieczyszczone i nawet 10 razy bardziej toksyczne niż to 

na zewnątrz.

Technologia UVnano™ usuwa do 99,99% bakterii za pomocą światła UV LED
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antyalergiczny, który redukuje szkodliwe alergeny do minimum.

LG DUALCOOL z oczyszczaczem powietrza zapewnia optymalne, 

zdrowe warunki w domu, jednocześnie utrzymując w nim komfortową 

temperaturę. Urządzenie może w trzystopniowym procesie aktywnie 

neutralizować toksyny unoszące się we wnętrzu pomieszczenia: 

1. automatyczne wykrywanie PM1.0: czujnik automatycznie sprawdza 

jakość powietrza i znajduje cząsteczki kurzu o wielkości do PM1.0,

2. dyfuzor jonów: emituje 5 milionów jonów, które zabijają nanoczą-

steczki obecne w powietrzu,

3. system filtracji: magnetyczny filtr mikropyłowy wychwytuje pozostałe 

nanocząsteczki.

Ponadto oferta klimatyzacji komercyjnej została rozszerzona o model 

kasetonowy DUAL Vane z opcją oczyszczania powietrza. Funkcja ta jest 

odpowiedzią na rozwiązanie problemu szkodliwego ultradrobnego 

pyłu na dużych powierzchniach. Kaseta DUAL Vane to wysokowydajne 

urządzenie, które gwarantuje odpowiedni efekt na dużej przestrzeni – do 

147 m2, przy wysokości sufitu nawet do 5 m. Pięciostopniowy system 

oczyszczania powietrza usuwa zapachy, zarazki i niewidoczny drobny 

pył PM1.0. Co ważne, filtr z kasety można łatwo wyjąć i umyć wodą – 

pozwala to na jego długotrwałe użytkowanie, zapewniając równocześnie 

zdrowsze wnętrze na dłużej.

Jakub Lejman
Senior Product Engineer

LG Air Solutions
LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Klimatyzator z oczyszczaczem 2 w 1 zapewnia czyste i chłodne powietrze

Filtr antyalergiczny usuwa alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego, pyłki, grzyby czy pleśnie

KROK 1
Czujnik PM 1.0

KROK 2
Wyświetlacz pokazujący jakość 

powietrza wewnątrz

KROK 3
Dyfuzor jonów

KROK 4
System filtracji
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Światowy biznes uznał zmiany klimatyczne za 

bezdyskusyjne. Ostatnie raporty IPCC, w których zapre-

zentowano naukowo stan wiedzy na temat zmian klima-

tycznych, jednoznacznie potwierdziły konieczność podję-

cia ponadstandardowych działań globalnych. Wskazując 

na bezwzględną konieczność zmiany modelu zachowań 

biznesowych, nakreślono kierunki działań we wszystkich 

wymiarach – globalnym, kontynentalnym, krajowym, 

lokalnym. Wszystkie zmierzają do osiągnięcia Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (SDG) nakreślonych przez 

ONZ. Przyjęły to poszczególne kraje, przedsiębiorcy, a po-

przez zmianę zachowań także indywidualnie każdy z nas.

Tak znacząca zmiana gospodarcza wpłynęła na uwa-

runkowania prawne, zwłaszcza w Europie, tworząc ramy 

Europejskiego Zielonego Ładu dążącego do stworzenia 

pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Wpro-

wadzenie dodatkowych zasad klasyfikowania działalno-

ści gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo, 

zwanej Taksonomią, uszczegółowiło wymagania, które 

należy spełnić, aby uznać, że dana działalność wpisuje 

się w zasady zrównoważonego rozwoju. 

ESG – kierunek rozwoju branży
Ideą ESG, czyli zrównoważonego rozwoju, jest łączenie zagadnień środowiskowych, 

społecznych i ładu korporacyjnego, co stało się obecnie najważniejszym kierunkiem 

rozwoju biznesu na świecie. Jej implementacja na rynku nieruchomości może 

zmienić wymiar budownictwa, dając niebywałą szansę rozwoju również branży 

instalacyjnej.
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Co ważne, często stosowana jest zasada podwójnej 

istotności – czyli uwzględnienie wpływu zmian klima-

tycznych na działalność firmy oraz wpływu, jaki przed-

siębiorstwo wywiera na środowisko. Stąd naturalnym 

kierunkiem jest adaptacja (dostosowanie do zmian) 

i mitygacja (zmniejszenie negatywnego wpływu). Szcze-

gólnie ten drugi proces ściśle łączy się z dekarbonizacją 

(w tym budownictwa) będącą największym wyzwaniem 

najbliższych 30 lat, także dla branży wentylacyjno-kli-

matyzacyjnej, w dużym stopniu odpowiedzialnej za 

rzeczywiste zużycie energii i emisje CO
2
.

Ostatnio wiele firm podjęło szereg działań w zakresie 

dbałości o zagadnienia środowiskowe (E-Environmental). 

Z kolei uzupełnienie działalności o szeroko pojmowane 

działania społeczne (S-Social responsibility) – począwszy 

od pracowników i klientów poprzez współtworzenie 

przestrzeni do rozwoju, np. społeczności lokalnych – 

wzmocniło dotychczas pojmowane działania społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR). 

Jeśli towarzyszy temu przejrzysta struktura firmy, 

zbudowana z uwzględnieniem uporządkowanych proce-

sów zgodnych z zasadami ładu korporacyjnego (G-Cor-

porate governance), można mówić o kompleksowym, 

spójnym rozwiązaniu wspomagającym zrównoważony 

rozwój (ESG).

Zagadnienia ESG, jako kluczowy kierunek rozwoju 

przedsiębiorstw, doczekały się umocowania prawnego, 

stając się kolejnym, często już obowiązkowym, zakresem 

sprawozdawczości. 

Sprawozdawczość pozafinansowa firm w połączeniu 

z obowiązkową sprawozdawczością finansową stworzą 

spójny obowiązkowy proces raportowania – szczegól-

nie ważnego dla ich zewnętrznych interesariuszy. Już 

teraz coraz więcej firm, szczególnie tych notowanych 

na giełdach, musi raportować zagadnienia ESG, szcze-

gólnie że towarzyszą termu ugruntowane standardy 

sprawozdawczości (np. Standard GPW, GRI itp.).

Tak dynamiczne zmiany zmieniły rynek nierucho-

mości. Obecnie niemal wszyscy podejmują opisane 

wyżej działania, obudowując je strategiami, raportami, 

procedurami ESG zmierzającymi do osiągnięcia posta-

wionych przez firmy celów. W dużej mierze są to cele 

obejmujące dekarbonizację – co zwłaszcza dla firm zwią-

zanych z rynkiem nieruchomości oznacza przykładanie 

większej wagi do wpływu na klimat, środowisko, energię 

i emisje. Wydaje się to być znakomitym pretekstem do 

działań w zakresie systemów budynkowych stanowią-

cych de facto element odpowiedzialny za zużycie energii 

i środowisko wewnętrzne. A ponieważ w znakomitej 

większości przedsiębiorstw element związany z nieru-

chomościami decyduje o emisjach, można dostrzec 

ogromne zainteresowanie inwestorów, deweloperów, 

właścicieli, zarządców nieruchomości działaniami, które 

wpiszą się w rzeczywiste, mierzalne osiągnięcie celów 

ESG. Szczególnie że rynek finansowy zdecydowanie we-

ryfikuje „zielony pieniądz”, przeznaczając go na finanso-

wanie działań zgodnych z zasadami ESG.

Wydaje się, że wszystko to może stać się także dla 

branży HVAC znakomitym pretekstem zarówno do wspo-

magania polityki ESG klientów, jak i do zmian wewnątrz 

firm. To ogromna szansa dla naszej branży na lepsze 
produkty, wydajniejsze systemy, większą efek-
tywność, nowe czynniki chłodnicze, innowacyjne 
technologie, a także wprowadzenie nowatorskich 
sposobów projektowania, realizacji i zarządzania 
systemami budynkowymi. To szansa na wdrożenia 

lepszych projektów, w których bierze się pod uwagę 

energię, emisję i zrównoważony rozwój. To w końcu 

moment, w którym powinniśmy nie tylko wspomagać 

klientów w realizacji ich celów ESG, ale także zmieniać 

własne firmy, dostosowując je do nakreślonych powyżej 

priorytetów – w tym adaptacji i mitygacji. 

Jest zatem duża szansa, że zrównoważony rozwój 

nie pozostanie tylko ideą. Już teraz obserwujemy zain-

teresowanie szeroko pojmowanym biznesem pomocy 

w realizacji opisanych zadań. Jest to dodatkowo wzmac-

niane przez nowe obowiązki przygotowywania przez 

przedsiębiorców pozafinansowej sprawozdawczości 

oraz, co najważniejsze, kierowanie największych stru-

mieni finansowania na działania zgodne z zasadami ESG.

Piotr Bartkiewicz
Politechnika Warszawska 
Wydział Instalacji Budowlanych,  
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
Go4Energy
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Problematyka zrównoważonego rozwoju pojawiała 

się w strategiach firm budowlanych od kilkunastu lat, ale 

obecnie traktuje się ją bardzo szeroko. Symbolem tego 

transformacyjnego podejścia jest właśnie akronim ESG, 

oznaczający czynniki niefinansowe, takie jak ochrona 

środowiska, społeczna odpowiedzialność i ład korpora-

cyjny. ESG stało się punktem odniesienia dla wielu firm 

i korporacji ze względu na fakt, że ryzyko klimatyczne 

może być ważne w podejmowaniu decyzji inwestycyj-

nych. Wskazuje na to, jak ważny jest wpływ społeczny 

i środowiskowy firm oraz jak te aspekty oddziałują na 

wyniki biznesowe.

Poza stworzeniem polityki środowiskowej, która 

pozwala na mierzalną weryfikację przyjętych założeń 

w zakresie ochrony klimatu i środowiska naturalnego, 

firmy odpowiedzialne społecznie powinny zidentyfiko-

wać ryzyko samego przedsiębiorstwa w zakresie m.in.:

❱〉 zużycia energii,

❱〉 emisji zanieczyszczeń,

❱〉 zaopatrzenia w surowce,

❱〉 gospodarki wodnej,

❱〉 energii odnawialnej.

Inwestorzy potrzebują jasnych i spójnych informacji 

na temat ryzyka i szans klimatycznych oraz potencjal-

nego wpływu tych czynników na biznes i sprawozdania 

finansowe. 

Ubiegłoroczna konferencja COP26 pokazała, że 

w sektorze prywatnym w zakresie ochrony środowiska 

dostrzega się szanse związane z dekarbonizacją. Jeśli 

chodzi o firmy związane z nieruchomościami i infra-

strukturą budynków, dekarbonizacja, czyli redukcja śladu 

węglowego, w znacznej mierze zależy od decyzji podej-

mowanych na etapie projektowania budynku. 

W budownictwie istnieją dwa rodzaje śladu węglo-

wego – operacyjny i wbudowany. Operacyjny definiuje 

się jako ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych bez-

pośrednio w wyniku eksploatacji budynku, natomiast 

wbudowany ślad węglowy związany jest z produkcją 

zastosowanych materiałów, transportem i procesami 

budowlanymi. 

Operacyjny ślad węglowy może być redukowany 

przez zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię 

pierwotną, zwiększenie efektywności energetycznej, 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii i produkcję 

energii na miejscu oraz korzystanie z technologii BIM 

w celu zwiększenia wydajności modelowania oraz sa-

mego projektowania.

Minimalne wymagania dotyczące redukcji operacyj-

nego śladu węglowego zostały określone w dyrektywie 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 

zgodnie z którą, począwszy od 31 grudnia 2020 roku, 

wszystkie nowe obiekty muszą być projektowane jako 

budynki o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. NZEB, 

czyli Nearly Zero Energy Buildings). Poszczególne państwa 

członkowskie Unii określają minimalne wymagania dla 

NZEB w ramach swoich planów krajowych. Przykładowo 

w Polsce, w przypadku domów jednorodzinnych wartość 

wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP obecnie 

nie może przekraczać 70 kWh/(m2rok), względem wcze-

śniej dopuszczalnej wartości równej 95 kWh/(m2rok).

Aby ograniczyć ślad węglowy wbudowany, już na 

etapie planowania należy zwiększyć w projekcie udział 

materiałów trwałych i pochodzenia biologicznego, sto-

sować podejście „od kołyski do kołyski” (cradle-to-cradle), 

ESG w praktyce
Zmieniające się trendy proekologiczne, jak i zwiększone zapotrzebowanie na 

inwestycje niskoemisyjne, napędzają rozwój sektora instalacyjnego. Wytwarzane 

są coraz wydajniejsze systemy zapewniające komfort termiczny przy obniżonym 

zużyciu energii oraz pojawiają się nowe rozwiązania, w których  wykorzystuje się 

komunikację i integrację z systemami sterowania budynkami. Rynek ten, tak istotny 

zarówno dla budownictwa, jak i przemysłu, podlega szybkim przemianom nie tylko 

ze względu na rosnące ceny energii i oczekiwania inwestorów, ale także z uwagi na 

nowe prawa krajowe i unijne.
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zwrócić uwagę na wpływ stosowanych produktów na 

środowisko i ich potencjał recyklingowy.

Na rynku branżowym inwestorzy coraz częściej 

zwracają dziś uwagę na usługi, które wspierają działa-

nia ESG. Konieczność dostarczenia na rynek systemów, 

które pomogą przedsiębiorcom i inwestorom dążyć do 

założonych celów środowiskowych, stawia projektantów, 

wykonawców, producentów i dystrybutorów związanych 

z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną przed ogromnym 

wyzwaniem, ale i szansą na rozwój. 

Świadomość pojawiającego się w unijnych 

dyrektywach obowiązku raportowania kwestii doty-

czących zrównoważonego rozwoju i wdrożenia działań 

energooszczędnych czy neutralizujących emisję gazów 

cieplarnianych prowadzi do istotnej zmiany podejścia 

inwestorów i przedsiębiorców już na etapie koncepcji lub  

planowania inwestycji. Istotną rolę w ograniczaniu 
negatywnego wpływu inwestycji na środowisko 
odgrywają decyzje projektantów z branży HVAC 
dotyczące przyjętych rozwiązań instalacyjnych 
oraz doboru urządzeń. Aby zachować zgodność 

z istniejącymi i przyszłymi regulacjami, specjaliści HVAC 

powinni uwzględniać w projektach wpływ zmian i ryzyko 

klimatyczne na przedsięwzięcie, stosować niskoemisyjne 

materiały z opracowaną analizą cyklu życia i etykietami 

środowiskowymi (EPD, ISO), projektować źródła energii 

i systemy z możliwie niską emisją GHG, stosować czyn-

niki chłodnicze z niskim współczynnikiem GWP (Global 

Warming Potential). Zrównoważone rozwiązania projek-

towe powinny obejmować także wentylację hybrydową 

i naturalną, zmniejszenie zapotrzebowania budynków 

na chłód i ciepło, efektywne instalacje oraz armaturę 

oszczędzającą wodę. 

Podczas eksploatacji istotne jest zapobieganie wy-

ciekom mediów chłodzących z instalacji, monitorowanie 

zużycia i zapotrzebowania na energię, przechowywanie 

danych dotyczących zużycia energii i weryfikowanie ano-

malii oraz regularne wykonywanie konserwacji w celu 

przedłużenia czasu użytkowania oraz efektywnego dzia-

łania urządzeń. Aby funkcjonować zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju oraz zapewnić zdrowie i do-

bre samopoczucie (well-being) użytkowników budynku, 

co obecnie jest ważnym kryterium oceny środowiska 

pracy, należy zadbać o optymalizację jakości powietrza 

wewnętrznego i komfortu termicznego oraz uwzględnić 

dostępność światła naturalnego w pomieszczeniach. 

Organizacje, które chcą rozwijać się zgodnie z naj-

nowszymi standardami w zakresie ESG oraz prowadzić 

realne działania z tym związane, powinny opracować 

strategie zrównoważonego rozwoju i plany dekarboniza-

cji dopasowane do profilu działalności. W planach należy 

określić wskaźniki środowiskowe i społeczne wymagane 

w branży, dokonać ich analizy i wskazać sposoby popra-

wy (na przykład polepszenie efektywności energetycznej 

budynków). 

Kolejnym pożądanym kierunkiem rozwoju, aby 

działalność lub inwestycja zostały zakwalifikowane jako 

zrównoważone środowiskowo, jest przeprowadzenie 

audytu energetycznego oraz uzyskanie certyfikacji śro-

dowiskowej, takiej jak LEED, WELL czy BREEAM. Każde 

z tych działań stanowi dla rynku obiektywny i wyraźny 

sygnał, że przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zrów-

noważony rozwój.

ESG to globalny trend, od którego nie ma odwrotu. 

Wzrost konkurencyjności, rozszerzone szanse na współ-

pracę oraz możliwość pozyskania środków na inwestycje 

Rys. 1.  Instalacje budynkowe a wymagania ESG 
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będą skuteczną motywacją do wprowadzenia zasad 

zrównoważonego biznesu. Projektowanie systemów 

HVAC ma ogromny potencjał poprawy wpływu budyn-

ków na środowisko, od planowania efektywnych syste-

mów, doboru energooszczędnych urządzeń, obniżenia 

emisyjności budynku, po zapewnienie komfortu użyt-

kowania pod względem termicznym, akustycznym oraz 

jakości powietrza wewnętrznego.

 Jest to wielka szansa dla branży HVAC na wprowa-

dzenie innowacyjnych technologii, które będą łączyły 

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z celami 

biznesowymi. Takie rozwiązania przyczynią się nie tylko 

do ochrony środowiska, w którym żyjemy, ale też do 

wzrostu zadowolenia inwestorów i klientów, budowa-

nia wzajemnego zaufania i tworzenia nowych wartości.

Rys. 2. Usługi wspierające działania w obszarze ESG
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Zofia Barbacka
Konsultantka ds. zrównoważonego rozwoju
ARUP
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Projektowanie systemów klimatyzacji w domach 

opieki wymaga analizy potrzeb mieszkańców, którzy są 

zwykle w podeszłym wieku, a ich stan zdrowia nie jest 

dobry. Warunki klimatyczne muszą się różnić w zależ-

ności od obszaru – przestrzenie wspólne, indywidualne, 

mieszkalne i techniczne. Często oznacza to konieczność 

zarządzania różnymi systemami klimatyzacji w tym sa-

mym obiekcie. 

Wymagane w domach opieki poziomy temperatury 

i wilgotności są określone przez obowiązujące przepisy, 

a także zasugerowane w szeregu wytycznych. Ma to 

na celu jak najlepsze określenie najodpowiedniejszych 

systemów klimatyzacyjnych.

Projektując instalacje HVAC w mieszkalnych obiek-

tach socjalnych i medycznych, trzeba łączyć niskie 

koszty eksploatacji – co interesuje przede wszystkim 

Systemy nawilżania powietrza 
w domach opieki
W domach opieki, a także w innych obiektach szeroko rozumianej opieki 

zdrowotnej,  w których muszą być spełnione specyficzne wymagania związane 

z prowadzoną działalnością, właściwie dobrane systemy nawilżania, dzięki 

zapewnieniu prawidłowego zakresu wilgotności, mogą pomóc w obniżeniu  kosztów 

eksploatacyjnych. 
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inwestorów i zarządców – z zapewnieniem zdrowego 

i komfortowego środowiska wewnętrznego mieszkań-

com i personelowi. Potrzeby użytkowników w zakresie 

klimatyzacji powinny być zaspokajane przez higieniczne, 

wysokowydajne systemy o niskich kosztach eksploatacji 

i konserwacji. Muszą być one w miarę możliwości kon-

trolowane i nadzorowane, aby zapewnić jak najbardziej 

efektywne energetycznie i finansowo zarządzanie. Sta-

ranny dobór systemów HVAC wpływa na rentowność 

obiektu i na obniżenie „dziennego kosztu łóżka” poprzez 

minimalizację udziału zużycia energii przypadającej na 

mieszkańca.

Kontrola klimatu wiąże się z utrzymaniem tempe-

ratury, wilgotności, prędkości powietrza oraz jakości 

powietrza w określonym zakresie wartości. 

Podsumowując, zarówno kontrola temperatury, jak 

i wilgotności to procesy energochłonne, dlatego należy 

dokonać wyborów, dzięki którym będzie można zopty-

malizować zużycie energii.

Wykres psychrometryczny pokazuje, jak np. ogrze-

wanie powietrza w pomieszczeniach zimą powodu-

je spadek wilgotności względnej. Dlatego przestrzeń 

musi być stale nawilżana, szczególnie jeśli w niektórych 

przypadkach nie jest możliwa recyrkulacja powietrza, 

z wprowadzeniem tylko świeżego powietrza zewnętrz-

nego, odpowiednio przefiltrowanego i klimatyzowanego.

Wilgotność względna musi być utrzymywana w za-

kresie od około 40% do 60%, ponieważ ogranicza to 

rozprzestrzenianie się patogenów i zapobiega ich nie-

pożądanym skutkom.

Wykres Sterlinga wskazuje optymalny zakres wilgot-

ności względnej, która odgrywa ważną rolę w zapew-

nieniu zdrowego powietrza.

Zakaźność przenoszona drogą powietrzną bardzo 

obniża się wraz ze wzrostem wilgotności, ponieważ 

patogeny pozostają zawieszone w powietrzu wilgot-

nym znacznie krócej niż w suchym, co w konsekwencji 

zmniejsza prawdopodobieństwo wdychania ich przez 

inne osoby.

Nasz układ oddechowy w suchym środowisku nie 

potrafi skutecznie wychwytywać i dezaktywować pa-

togenów i innych obcych substancji, ponieważ zostaje 

utrudnione oczyszczanie śluzowo-rzęskowe.

Badania wykazały, że koszty zakażeń szpitalnych na 

całym świecie wynoszą kilka miliardów euro rocznie, 

a ponad jeden na dwudziestu pacjentów cierpi na in-

fekcje szpitalne, z których 30% jest przenoszone drogą 

powietrzną. Ograniczenie udziału transmisji drogą po-

wietrzną przynosi również korzyści w zakresie zarządza-

nia kosztami opieki zdrowotnej.

Wybór odpowiedniej technologii nawilżania pomaga 

kontrolować koszty operacyjne przy jednoczesnym za-

pewnieniu higieny systemu. Do wyboru jest nawilżanie 

izotermiczne lub adiabatyczne.

Nawilżanie izotermiczne
W nawilżaniu izotermicznym energia zostaje do-

starczona bezpośrednio do wody, która poprzez od-

parowanie wytwarza parę. Zgodnie z prawami termo-

dynamiki na kg/h odparowanej wody potrzeba około 

750 W. W tym przypadku, aby obniżyć koszty, należy 

wybrać najodpowiedniejsze źródło energii. Można zde-

cydować się na energię elektryczną, gdyby zastosowano 

nawilżacze elektrodowe lub grzałkowe albo wybrać inne 

źródło energii, takie jak gaz ziemny lub LPG – nawilżanie 

realizowane za pomocą nawilżaczy opalanych gazem.

Oczywiście, oprócz gwarancji niezawodności i hi-

gieny, których nie można zaniedbać, nawilżacze muszą 

również zapewniać ciągłość usług w sytuacjach krytycz-

nych, z funkcjami takimi jak tworzenie kopii zapasowych 

i rotacja oraz łączność i integracja z systemami zarządza-

nia budynkiem w celu nadzorowania pracy jednostki.

Nawilżanie adiabatyczne
W wielu przypadkach rozwiązań w zakresie higieny 

(np. wytyczne VDI 6022), można zastosować nawilża-

nie adiabatyczne. Nawilżacze adiabatyczne wytwarzają 

wilgoć, dostarczając bardzo drobno rozpyloną wodę 

do centrali wentylacyjnej lub bezpośrednio do po-

mieszczenia. Następnie woda odparowuje, usuwając 

energię z otaczającego powietrza, co je schładza. W ta-

kim przypadku zużycie energii przez nawilżacze będzie 

ograniczone wyłącznie do kosztu pompowania wody, 

a nie jej podgrzewania. Zużycie energii nawilżacza adia-

batycznego jest ponad sto razy mniejsze niż nawilżacza 

izotermicznego.

Nawilżacze adiabatyczne muszą być starannie dobra-

ne i zbudowane w taki sposób, aby gwarantować dobry 

poziom bezpieczeństwa systemu i niskie koszty konser-

wacji. Odbywa się to na przykład poprzez certyfikację 

nawilżaczy wysokociśnieniowych zgodnie z VDI 6022, 

jednak nie jest to jedyna możliwość.

Agregaty muszą być wykonane z materiałów ogra-

niczających zastoje wody, umożliwiających pracę na 

wodzie zdemineralizowanej oraz wyposażonych w cykle 

odwadniania i mycia.

W domach opieki do nawilżania adiabatycznego na 

ogół stosuje się rozwiązania ultradźwiękowe lub wyso-

kociśnieniowe.

Nawilżanie ultradźwiękowe może być stosowane 

w aplikacjach o niższych wymaganiach dotyczących 

wilgotności. Jest to precyzyjna technologia nawilżania, 

z jednostkami zainstalowanymi w centralach wentyla-

cyjnych lub kanałach, a nawet na istniejących klima-
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konwektorach. Ta ostatnia metoda instalacji umożliwia 

na przykład obsługę niezależnych obszarów, takich jak 

pokoje gościnne lub przestrzenie wspólne, które mogą 

mieć różne wymagania dotyczące wilgotności lub nie 

mogą być obsługiwane przez scentralizowany system 

klimatyzacji.

Tam, gdzie wymagane są natężenia przepływu o du-

żej wilgotności, często wybierane są wysokociśnieniowe 

systemy adiabatyczne. Dostarczają one rozpyloną wodę 

o ciśnieniu 70/80 barów poprzez systemy dystrybucji 

znajdujące się w przewodach. Systemy te mogą praco-

wać pod wysokim obciążeniem wodnym przy zacho-

waniu wydajności absorpcji bliskiej 100%.

Również w tym przypadku zużycie energii przez 

system nawilżania jest prawie całkowicie ograniczone 

do pompowania wody. System rozpylania może być 

umieszczony wewnątrz centrali wentylacyjnej wraz z sys-

temami do wychwytywania wody, takimi jak odkraplacze. 

Tego typu rozwiązania nawilżające spełniające określo-

ne wymagania konstrukcyjne mogą być certyfikowane 

zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi VDI 6022, co 

jest dużą zaletą w sektorze opieki zdrowotnej, ponie-

waż gwarantuje zarówno higienę i bezpieczeństwo, jak 

i niższe koszty konserwacji.

 Nawilżacze adiabatyczne muszą mieć te same funk-

cje co nawilżacze izotermiczne, w tym m.in. ciągłość 

obsługi, backup i rotacja jednostek oraz łączność i inte-

rakcja z systemami BMS.

Jarosław Dec
Carel Industries S.p.A.
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Niezbędna wiedza 
Każdy instalator klimatyzacji i pomp ciepła powinien 

posiadać certyfikat f-gazowy dla personelu. Aby taki 

certyfikat zdobyć, należy odbyć odpowiednie przeszko-

lenie w jednostkach wybranych przez Urząd Dozoru 

Technicznego, a następnie uzyskać pozytywny wynik 

na egzaminie.  Ktoś mógłby zatem pomyśleć, że ta-

kie przygotowanie da wystarczającą wiedzę z zakresu 

montażu – nic bardziej mylnego. Szkolenia mające na 

celu zdobycie certyfikatu są bardzo teoretyczne. Aby 

dobrze wykonywać ten zawód, trzeba mieć ogromna 

zobytą w praktyce wiedzę. 

Część przyszłych instalatorów decyduje się na udział 

w szkoleniach przygotowanych przez producentów 

i dystrybutorów. Niestety, w większości przypadków to 

również nie jest najlepsza droga do zdobycia wiedzy, po-

nieważ szkoleniowcy skupiają się zbyt mocno na celach 

marketingowych i rzadko można w sposób praktyczny 

sprawdzić zdobyte informacje. Z pomocą może przyjść 

Internet, a mówiąc precyzyjniej – YouTube. Można tam 

znaleźć wiele filmów dotyczących klimatyzacji i pomp 

ciepła, zasad ich działania i montażu. 

Osoby, które nie są przekonane do takiego sposo-

bu zdobywania wiedzy, mogą zapisać się na szkolenia 

praktyczne, stacjonarne lub online, w trakcie których 

można nawiązać kontakt z prowadzącym i od razu wy-

jaśnić nurtujące lub niezrozumiałe kwestie. Przy wyborze 

jednostki szkolącej warto brać pod uwagę ekspertów 

oraz trenerów, którzy nie są tylko teoretykami  to bardzo 

ważne bo przekazywana wiedza powinna  obejmować 

praktyczne umiejętności.

Sposobem na zdobycie wiedzy może być zatrudnie-

nie się w firmie instalacyjnej i nabycie doświadczenia pod 

okiem fachowców. Niestety, to najdłuższa droga. Plusem 

jest zdobywanie wiedzy od doświadczonych fachow-

ców z długim stażem w branży  i możliwość bieżącego 

testowania umiejętności w praktyce.

Współpraca z hurtowniami i dystrybutorami
Posiadając wymagane pozwolenia, właściciel nowo 

założonej firmy powinien rozejrzeć się za hurtownią lub 

dystrybutorem urządzeń, które planuje instalować. Na 

polskim rynku jest bardzo duży wybór różnych marek 

klimatyzatorów oraz pomp ciepła i wiele hurtowni, które 

mają takie urządzenia w ofercie. 

Głównym kryterium wyboru firmy do współpracy 

powinna być kompleksowość produktów znajdujących 

się w ofercie. Ułatwi to zaopatrywanie zarówno w urzą-

dzenia, materiały instalacyjne, jak i narzędzia. 

Warto również przyjrzeć się firmom, które w Interne-

cie oferują instalatorom współpracę wysyłkową. To może 

pomóc oszczędzić czas i zmniejszyć koszty. 

Zamówienia złożone online lub telefonicznie trafiają 

bezpośrednio do siedziby firmy i z reguły są realizowane 

następnego dnia roboczego.

Internetowi sprzedawcy często mogą zaoferować 

atrakcyjniejsze rabaty niż hurtownie stacjonarne, ponie-

waż w sieci osiągają z reguły lepsze wyniki sprzedaży niż 

lokalni stacjonarni dystrybutorzy, a przez to mogą ku-

pować, a następnie oferować sprzęt w lepszych cenach. 

Jak otworzyć firmę instalacyjną
montującą systemy klimatyzacji 
i pompy ciepła  cz. 3

W poprzednich artykułach opisaliśmy, jakie wymagania prawne należy spełnić, 

aby otworzyć firmę działającą w branży klimatyzatorów i pomp ciepła, a także jakie 

narzędzia są potrzebne do instalacji tych urządzeń. W tym artykule skupimy się na 

opisaniu, jak działa rynek, hurtownie, dystrybutorzy, a także odpowiemy na pytania, czy 

występuje sezonowość pracy instalatora i w jaki sposób pozyskiwać fachową wiedzę.
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Sezonowość pracy instalatora klimatyzacji 
i pomp ciepła 

Klimatyzacja większości osób kojarzy się z chło-

dzeniem pomieszczeń lub pojazdów w upalny, letni 

dzień. Sezon na montaż klimatyzacji rozpoczyna się 

z pierwszymi ciepłymi dniami, w których temperatura 

wyraźnie wzrasta. To jednak zmieniło się w aktualnej 

sytuacji gospodarczej, ponieważ coraz większa liczba 

osób w Polsce decyduje się na montaż klimatyzacji, by 

ogrzać pomieszczenia. W tym roku pierwsze jesienne dni 

pokazały znacznie zwiększony popyt na klimatyzatory 

do ogrzewania, które dodatkowo są wyposażone w tak 

zwany pakiet zimowy, czyli grzałkę tacy ociekowej (aby 

kondensat z jednostki zewnętrznej nie zamarzał w tacy, 

tylko swobodnie wypływał) oraz grzałkę karteru sprężarki. 

W branży pomp ciepła również zauważa się pewną 

sezonowość. W tym wypadku wzmożone zaintereso-

wanie klientów zaczyna się w ostatnim miesiącu lata 

i trwa przez cały początek jesieni. Inwestorzy, którzy chcą 

zmienić aktualnie posiadane źródło ciepła lub ci, któ-

rych budowa osiągnęła stan surowy – zaczynają myśleć 

o ogrzewaniu. 

Warto w tym miejscu przestrzec, że rok 2022 nie 

jest łatwy dla firm instalacyjnych, ponieważ pojawiły się 

problemy z dostępnością pomp ciepła oraz zasobników, 

a także częściowo materiałów potrzebnych do budowy 

maszynowni. Jest to spore utrudnienie, ponieważ pompa 

ciepła to urządzenie, które powinno być dobrana idealnie 

do zapotrzebowania energetycznego budynku. Niestety, 

zdarza się, że z powodu braku urządzeń na rynku niektóre 

firmy instalują to, co mają w danym momencie na półce, 

co jest dużym błędem.  

Dawid Szczepaniec 
właściciel hurtowni internetowej Shopklima.pl,  
założyciel i wykładowca w AkadamiaInstalatorow.pl
właściciel CRM dla branży HVAC noteso.pl
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A EC – wentylator kanałowy o wysokim sprężu

A EC to nowy wentylator kanałowy wyróżniający się 

w ofercie firmy HARMANN. Dzięki unikalnej geometrii 

wirnika A EC osiąga wyższe ciśnienie w porównaniu 

z produktami o podobnej konstrukcji. Znajduje zasto-

sowanie tam, gdzie przy małej wydajności wymagany 

jest wysoki spręż dyspozycyjny.

Istotnymi cechami produktu są masa poniżej jed-

nego kilograma oraz kompaktowa obudowa ze zinte-

growanymi króćcami przyłączeniowymi i z wysuwanym 

uchwytem montażowym. Dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora A EC 

umożliwia przystosowany do niego regulator prędkości 

RA 010, wyposażony w piętnastometrowy kabel obu-

stronnie zakończony wtyczkami jack. Po podłączeniu 

zasilania 230 V wentylator pracuje na pełnych obrotach, 

dlatego zastosowanie sterowania nie jest konieczne.

Model A EC o średnicy przyłączeniowej 100 mm 

dostępny jest od ręki w magazynie firmy Harmann.

Informacje: Kamila Wojnar-Kadłuczka,
k.wojnar@harmann.pl

www.harmann.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 spręż dyspozycyjny do 900 Pa,
❱〉 unikalny wirnik,
❱〉 kompaktowa obudowa,
❱〉 wysuwany uchwyt montażowy,
❱〉 energooszczędny silnik EC,
❱〉 z regulatorem prędkości 0-10 V,
❱〉 bez regulatora pracuje na pełnych obrotach.

Rekuperatory podwieszane SlimAIR

Firma ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI rozsze-

rza ofertę central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła 

HRU-SlimAIR. Dwa nowe modele HRU-SlimAIR-350 

i HRU-SlimAIR-500 charakteryzuje wysoka sprawność 

termiczna – odzysk ciepła do 95% (HRU-SlimAIR-500) 

oraz do 94% (HRU-SlimAIR-350). Wydajność central to 

350 i 500 m3/h przy 100 Pa generowanych przez ener-

gooszczędne wentylatory EC.

Wysokość nowych modeli  rekuperatora wynosi 

zaledwie 30 cm. Rekuperatory SlimAIR to płaskie i kom-

paktowe jednostki o wadze 25,5÷44 kg w zależności od 

modelu centrali. 

Centrale rekuperacyjne SlimAIR wyróżniają się 

uniwersalnym montażem: naściennym poziomym, na-

ściennym pionowym oraz podwieszanym poziomym. 

Dostępna jest również wersja rekuperatora z odzyskiem 

ciepła i wilgoci wyposażona w wymiennik entalpiczny. 

Bezprzewodowa komunikacja radiowa łączy sterow-

niki i czujniki. Modele SlimAIR są wyposażone w wbudo-

wany czujnik RH. Całość została zamknięta w samonośnej, 

izolacyjnej konstrukcji z EPP. Rekuperator można wypo-

sażyć w moduł stałego przepływu Constant Flow (CF).

Informacje: Artur Kołacz
tel. +48 22 715 80 21

www.alnor.com.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 możliwość wymiany filtrów z dwóch stron,
❱〉 wymiennik z PET lub entalpiczny (odzyskujący wilgoć),
❱〉 montaż wykonywany przez jedną osobę dzięki specjalnemu stelażowi,
❱〉 bezprzewodowe sterowanie, także poprzez aplikację mobilną (systemy 

Android i iOS), 
❱〉 czujnik RH.
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Haier Super Aqua  

Oferta marki HAIER powiększyła się o kolejny 

produkt – pompę ciepła. Haier Super Aqua to rozwią-

zanie typu split, mące wiele możliwości rozmieszcze-

nia kompaktowej jednostki wewnętrznej i zewnętrz-

nej. Praktyczne rozwiązanie gwarantujące niczym 

niezakłóconą pracę nawet w temperaturze -25°C. 

Urządzenie z łatwością można podłączyć do syste-

mu BMS – centralnego systemu zarządzania urzą-

dzeniami w domu. Pompa ciepła Haier Super Aqua  

to energooszczędne rozwiązanie – klasa A+++. 

Urządzenie dodatkowo działa na przyjaznym  

dla środowiska czynniku chłodniczym R32, o niskim 

wskaźniku GWP.

Pompy ciepła Super Aqua Split gwarantują wysoką 

temperaturę wody na wylocie, nawet 60°C przy tem-

peraturze zewnętrznej sięgającej -14°C. Urządzenia są 

dostosowane do konfiguracji z grzejnikami oraz ogrze-

waniem podłogowym.

Wsparcie ds. pomp ciepła
tel. +48 723 737 378

haier@haier-ac.pl
www.haier-ac.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 tryb quiet, 
❱〉 połączenie biwalentne,
❱〉 szeroki zakres temperatury – praca nawet przy -25°C,
❱〉 funkcja Anti Freeze – inteligentna ochrona przeciw zamarzaniu,
❱〉 sterowanie pogodowe,
❱〉 konfiguracja z różnymi odbiornikami ciepła. 
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Oryginalne produkty MP3

Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu KZ Dysza dalekiego zasięgu KVL

Nawiewnik szczelinowy LDW Nawiewnik wirowy KQ2

tylko w Lindab!
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Rozdzielaczowy system dystrybucji powietrza

Firma VENTERMO 
wprowadziła do swojej 

oferty rozdzielaczowy 

system dystrybucji po-

wietrza NeoFlex®PRO. 

Średnica przewodów 

wynosi jedynie 63 mm, 

a  praktyczna wysokość 

systemu to zaledwie 

72 mm. Dzięki temu łatwo 

ukryć system w niskich 

posadzkach lub płytkim 

suficie podwieszanym. Wymagana jest również mniejsza 

grubość styropianu niż w przypadku innych systemów. 

Rozdzielacze mają funkcję tłumienia, ponieważ zo-

stały wyłożone wewnętrzną warstwą tłumiącą (3 mm). 

Wykonane z polietylenu przewody są pokryte od środka 

powłoką antybakteryjną. Dzięki przemyślanej konstrukcji 

elementów wewnętrznych skrzynki rozprężnej i rozdzie-

laczy zapewniono równomierny przepływ powietrza, co 

gwarantuje niewielkie opory. Zastosowano dodatkowe 

uszczelnienie przyłącza do anemostatu skrzynki rozpręż-

nej. Osiągnięto bardzo wysoką szczelność systemu – kla-

sa C. Kształtki są wycinane laserowo, co zapewnia wysoką 

estetykę i szczelność produktu. Króćce z tworzywa na klik 

znacznie przyspieszają przyłączenie rur do kolektorów 

i skrzynek rozprężnych. Montaż trwa o 2/3 krócej niż 

w przypadku tradycyjnych połączeń 

Informacje: Mateusz Witczak
tel. +48 603 514 499

www.ventermo.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 wysoka gęstość powłoki ocynku: gwarancja długiej żywotności 
(275 g/m2),

❱〉 opatentowana konstrukcja rozdzielaczy przelotowych z perforacją: rów-
nomierny rozdział powietrza i niewielkie opory,

❱〉 zaprasowane elementy łączące kształtki zachowujące warstwę ocynku 
w miejscu łączenia.

❱〉 ułatwione mocowanie: ranty montażowe.

Presostat różnicowy LGW-2G-SIL

 W ofercie firmy B&L INTERNATIONAL, dystrybutora 

produktów marki Schischek, pojawił się nowy preso-

stat różnicowy LGW-2G-SIL przeznaczony do współpracy 

z modułem separacyjnym EXL-IR-9170. Służy m.in. do 

monitorowania pracy wentylatorów – przepływu po-

wietrza nawiewanego lub wywiewanego, w strefach 

zagrożonych wybuchem. Ma certyfikat ATEX oraz cer-

tyfikat bezpieczeństwa SIL.

Zakres pomiarowy wynosi od 40 do 15 000 Pa (w za-

leżności od typu), praca w temperaturze od -15 do 70°C. 

Dzięki kompaktowym wymiarom obudowy urządzenie 

nadaje się do zastosowań, w których wielkość czujni-

ka odgrywa istotną 

rolę. Montaż w prze-

strzeniach zagrożenia 

wybuchem (Ex) strefa 

1 lub 2 (ATEX) z mo-

dułem separacyjnym 

Ex-i typu EXL-IR-9170 

(instalowanym w stre-

fie bezpiecznej).

Separatory serii EXL-IR-9170 firmy Schischek w połą-

czeniu z binarnym czujnikami ExSens typu LGW-2G-SIL 

służą do sygnalizacji różnicy ciśnienia. Moduł EXL-IR-9170 

musi być zainstalowany w strefie bezpiecznej, a sam czuj-

nik ExSens w strefie zagrożonej wybuchem (co zapewnia 

właściwe poprowadzenie obwodu iskrobezpiecznego  

między tymi elementami). Opcjonalnie czujniki mogą 

być dostarczane z fabrycznymi certyfikatami kalibracji.

Informacje: Paweł Marczyk
tel. +48 22 751 00 73

info@schischek.pl
www.schischek.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 certyfikaty ATEX i SIL,
❱〉 zakresy ciśnienia od 40 do 15 000 Pa (w zależności od typu),
❱〉 praca w temperaturze od -15°C do 70°C, 
❱〉 dostępne wersje z wyjściem 1× Styk NO/NC,
❱〉 kompaktowe wymiary obudowy.
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Nawilżacz humiFog v.5

CAREL wprowadził do oferty humiFog v.5 
reprezentujący najnowszą generację wysoce eko-

nomicznych i wysokozaawansowanych technicznie 

nawilżaczy adiabatycznych o zużyciu energii jedynie 

ok. 4 W na jeden litr rozpylonej wody. Dostępne są dwie 

wersje nawilżacza –  humiFog multiZone Touch, który 

został wyposażony w kolorowy 7” wyświetlacz dotykowy, 

automatyczną konfigurację systemu przez import pliku 

konfiguracyjnego pobranego z programu doborowego 

Carel CPQ oraz humiFog multiZone ze standardowym 

dla wielu urządzeń Carel panelem LCD. Jedna jednost-

ka pompowa może dostarczyć wodę pod ciśnieniem 

70 bar do maksymalnie 12 niezależnych stref (central 

wentylacyjnych).

Nawilżacz w wariancie jednostrefowym może pra-

cować w opcji z regulacją ciągłą continuous – modu-

lacja odbywa się przez zmianę ciśnienia pompy od 25 

do 70 bar oraz załączanie odpowiedniej liczby stopni 

wydajności (precyzja do +/- 1 % rH) lub z regulacją step 

–regulacja polega na załączaniu odpowiedniej kombina-

cji stopni wydajności przy stałym ciśnieniu 70 bar (mak-

symalna precyzja ok. +/- 2-3%, w zależności od liczby 

możliwych kombinacji stopni wydajności). W wariancie 

wielostrefowym możliwa jest wyłącznie regulacja kro-

kowa (step). Nawilżacz humiFog multiZone v.5 może 

pracować jako wytwornica wody pod ciśnieniem również 

dla wielostrefowych dystrybutorów w pomieszczeniach.

Informacje: Jarosław Dec
Alfaco Polska Sp. z o.o. – Carel Polska

tel. + 48 85 664 84 28
www.carel.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 zaledwie 4 W na każde l/h rozpylonej wody,
❱〉 sterowanie wielostrefowe (do 12 stref) za pomocą jednej stacji pompy,
❱〉 nawilżacz w wariancie jednostrefowym może pracować w opcji z regula-

cją ciągłą continuous lub z regulacją krokową step,
❱〉 w wariancie wielostrefowym możliwa jest wyłącznie regulacja krokowa 

(step).
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Czujniki i nastawniki pokojowe 

System różnicowania ciśnień mcr EXi-F

Firma BELIMO, oferująca zawory z siłownikami 

przeznaczone do instalacji HVAC, poszerzyła swoją 

ofertę o nowe czujniki i nastawniki pokojowe. Są one 

uzupełnieniem dotychczasowego  asortymentu pro-

duktów. 

Urządzenia mają estetyczny i ponadczasowy de-

sign. Instalatorzy doceniają możliwość ich szybkiej  

instalacji, a integratorzy systemów łatwe uruchami-

anie i parametryzację  za pomocą smartfona. Dla 

użytkowników ważna jest przede wszystkim intuicyj-

na obsługa oraz to, że dzięki czujnikom i nastawnikom 

pokojowym łatwo osiągnąć komfortowe i higieniczne 

warunki w pomieszczeniu. 

Informacje: Wojciech Orzyłowski
tel. +48 22 886 53 05 wew.103

www.belimo.pl

Firma MERCOR SA, mająca ponad dwudziestoletnie 

doświadczenie w produkcji systemów zapobiegania zady-

mieniu, uzupełniła ofertę o nowe funkcjonalności w syste-

mach Exi-F. Pojawiły się takie elementy jak separator sieci 

mcr SEP, który zapobiega zanikowi sygnału sieciowego 

w obiektach wielkoobszarowych, czy nowa wersja czuj-

ników ciśnienia mcr ICS pro, która pozwala na natynkowy 

montaż z możliwością estetycznego (niewidocznego) 

wprowadzenia przewodów do urządzenia. Dodatkowo 

cyfrowy panel sterowania ręcznego mcr PSRC umożliwia 

kontrolę systemu na odległość za pomocą przełącznika 

w obudowie zabezpieczonej kluczykiem. Wyniesiony pa-

nel sterowania mcr WPS, będący rozbudowaną wersją pa-

nelu sterowania ręcznego (ma m.in.  funkcję wizualizacji, 

czy integracji z BMS), pozwala na kontrolę większej liczby 

systemów z jednego miejsca, np. pomieszczenia ochrony. 

Dodatkowo wprowadzono system zabezpieczenia anty-

oblodzeniowego mcr HT, zapobiegający zablokowaniu 

przepustnic w wyniku oblodzenia.

Nowe badania systemów zapobiegania zadymieniu 

EXI-F zakończyły się pozytywną opinią Instytutu Techniki 

Budowlanej i tym samym wydaniem Krajowej Oceny 

Technicznej ITB-KOT-2021/1788 wydanie 2, oraz Krajo-

wego Certyfikatu Słabości Właściwości Użytkowych Nr 

020-UWB-2469/W. 

Informacje: Dawid Ćwikliński
Dyrektor ds. handlowych

Pion Systemów Wentylacji Pożarowej
tel. +48 58 341 42 45 wew. 102

d.cwiklinski@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 pokojowe czujniki i nastawniki  z dotykowym wyświetlaczem ePaper,

❱〉 estetyczny i ponadczasowy design,

❱〉 szybka instalacja dzięki sprężynowym blokom zacisków i zatrzaskowej 

pokrywie,

❱〉 parametryzacja, regulacja wartości zadanej i diagnostyka aktywnych 

urządzeń za pomocą aplikacji.

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 zestaw wyrobów mcr EXi-F przeznaczony do różnicowania ciśnienia 
został rozszerzony o nierdzewną wersję  obudów wentylatora i tablic 
sterowniczych przeznaczoną do zastosowań tunelowych,

❱〉 nowy regulator mcr ICR pro z predykcyjnym algorytmem sterowania, 
przystosowany do montażu na szynę DIN z wyświetlaczem umożliwiają-
cym aktualny podgląd parametrów pracy systemu,

❱〉 nowa wersja programu przeznaczonego do konfiguracji systemu skraca 
prace uruchomieniowe oraz serwisowe,

❱〉 regulator przedsionkowy mcr ICP umożlwia zabezpieczenie przedsion-
ków pożarowych bez konieczności stosowania klap transferowych.
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Wentylacja pożarowa garaży zamkniętych już od de-

kady budzi szereg wątpliwości, co prowadzi do żywej dys-

kusji zarówno wśród projektantów, jak i rzeczoznawców 

do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obecnie, 

w celu poprawnego i skutecznego zaprojektowania wen-

tylacji pożarowej w garażu, niejednokrotnie wykorzystuje 

się normy i standardy zagraniczne (w szczególności obo-

wiązujące w Wielkiej Brytanii, Belgii czy Holandii). 

Próbę sprecyzowania wymagań dotyczących wen-

tylacji pożarowej garaży podjął w 2015 r. Instytut Tech-

niki Budowlanej w Warszawie. Jednak od tamtej pory, 

pomimo znacznego postępu wiedzy w tym obszarze 

(zarówno w kraju, jak i za granicą), nie ukazały się inne 

opracowania lub aktualizacje. Z tych względów w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zespół eks-

pertów złożony z kadry naukowej tej uczelni oraz do-

świadczonych rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, opracował poradnik pt. „Wentylacja 

strumieniowa garaży zamkniętych – wytyczne projekto-

we”. W październiku 2021 r. poradnik został udostępniony 

w formie online do konsultacji publicznych. Obecnie 

trwają jeszcze dodatkowe prace redakcyjne.

W opracowaniu zawarto informacje techniczne z za-

kresu projektowania systemów wentylacji strumieniowej 

(SWS). Dokument w sposób usystematyzowany opisuje 

dotychczasowe doświadczenia i dane na temat pro-

jektowania systemów wentylacji poziomej w garażach 

zamkniętych. Ze względu na brak polskich normaty-

wów autorom opracowania zależało na syntetycznym 

przedstawieniu rozwiązań bazujących na dostępnych 

normach zagranicznych, zasadach wiedzy technicznej, 

które korelować będą z polskimi przepisami techniczno-

-budowlanymi, jak również wymaganiami ochrony prze-

ciwpożarowej. Celem autorów wytycznych jest określenie 

minimalnych parametrów, jakie muszą spełnić systemy 

wentylacji strumieniowej w przypadku powstania pożaru 

wewnątrz garażu zamkniętego. SWS powinien ograni-

czyć skutki pożaru w sposób zapewniający spełnienie 

postawionych celów projektowych. Wytyczne nie na-

rzucają jednoznacznego sposobu projektowania SWS, 

niemniej jednak pomagają w poprawnym zrozumieniu 

założeń, celów projektowych i sposobu ich realizacji.

Pośrednim celem jest próba opracowania jednoli-

tego standardu projektowania SWS w Polsce, tak aby na 

każdym etapie procesu budowlanego (projektu, budo-

wy, odbiorów) istniała możliwość zdefiniowania jasnych 

i ostrych (parametrycznych) warunków brzegowych 

projektowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego.

Wytyczne określają usystematyzowane podejście 

do projektowania SWS, które do tej pory nie były jed-

noznacznie określone w polskich przepisach. W związku 

z tym nie zaleca się wykorzystywania wytycznych do 

weryfikowania garaży zamkniętych istniejących lub bę-

dących w trakcie procesu budowlanego.

Wytyczne mogą być stosowane zarówno w przy-

padku nowo projektowanych, jak i  modernizowanych 

budynków istniejących, które zostaną w całości zapro-

jektowane z uwzględnieniem wymagań zawartych 

w omawianych wytycznych.

Wentylacja strumieniowa 
garaży zamkniętych
Wytyczne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zespół ekspertów złożony z kadry naukowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie oraz z doświadczonych rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych opracował poradnik pt. „Wentylacja strumieniowa garaży 

zamkniętych – wytyczne projektowe”. Obecnie trwają jeszcze dodatkowe prace 

redakcyjne, niezbędne przed opublikowaniem materiału.

Mateusz Fliszkiewicz 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Karol Mojski
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń ppoż.
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W przypadku urządzeń nawiewnych doprowadza-

jących powietrze poprzez przegrodę zewnętrzną dla 

zapewnienia komfortu termicznego kluczowe jest roz-

proszenie powietrza. Małe strumienie mają mniejszą 

prędkość i znacznie szybciej ulegają podgrzaniu. Chcąc 

zatem uzyskać większy komfort, należy pójść raczej w 

kierunku większej liczby drobnych nawiewów niż ogra-

niczania ich liczby. Trzeba pamiętać, że tym, co wywołuje 

przepływ powietrza jest podciśnienie. W wentylacji gra-

witacyjnej lub hybrydowej to ciąg kominowy powstający 

w pionowych przewodach wentylacyjnych jest siłą, która 

„przeciąga” powietrze także przez nawietrzaki. Skuteczna 

regulacja wielkości wymiany powinna zatem odbywać 

się po stronie wywiewnej instalacji. Ograniczanie liczby 

urządzeń nawiewnych wbrew pozorom nie spowoduje, 

że do budynku dostanie się mniej powietrza. Do budyn-

ku dostanie się ta sama ilość powietrza (taka jaką usuwa 

część wywiewna), zmienią się za to wielkości strumieni. 

Będą one większe, a co za tym idzie, bardziej odczuwalne 

i wymagające więcej energii do podgrzania. 

Rozproszenie strumienia powietrza uzyskuje się 

także poprzez odpowiednie wprowadzenie powietrza 

do pomieszczenia. Już tylko zastosowanie anemostatu, 

który oddziałuje na kierunek przepływu powietrza może 

robić dużą różnicę. Anemostat oprócz funkcji regulacyj-

nej zmniejsza prędkość powietrza, a dzięki skierowaniu 

strumienia na boki powietrze będzie płynęło wzdłuż 

ściany, zamiast wpadać do pomieszczenia na wprost. 

Zlokalizowanie takiego nawiewu, np. w okolicy okien, 

pod którymi są grzejniki, będzie miało niemały wpływ 

na szybkość ogrzewania się nawiewanego powietrza, 

a więc i na komfort termiczny. 

Oprócz zabiegów związanych z rozpraszaniem na-

wiewanego powietrza można także zastosować urządze-

nia, które mają funkcję podgrzewania. W ich przypadku 

również istotna jest wielkość strumienia powietrza, który 

zostaje doprowadzony do wnętrza. Im większy strumień 

tym więcej energii potrzebne jest do jego ogrzania 

i oczywiście tym mniejsza różnica temperatury pomię-

dzy powietrzem zewnętrznym, a tym które wpływa do 

środka pomieszczenia.  

❱❱  Co jest istotne dla zapewnienia komfortu termicznego przy zastosowaniu 
urządzeń nawiewnych? 

Pytanie do eksperta

Rozkład temperatury dla strumienia 
powietrza 43 m3/h doprowadza-
nego nawietrzakiem ściennym 
z anemostatem przy temperaturze 
zewnętrznej -25°C i wewnętrznej 
+20°C

Anna Majkowska 
Menadżer Produktu Wentylacja Hybrydowa
DARCO Sp. z o.o

Temperatura 20°C

20,0
16,5
13,1
9,6
6,2
2,7
-0,8
-4,2
-7,7
-11,2
-14,6
-18,1
-21,5
-25,0

Temperatura [°C]

Temperatura 20°C

Temperatura 16,7°C

Temperatura -21,2°C

Temperatura 16,5°C
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Dobra praca dla ambitnych
Jak przygotować się do pracy w biurze projektowym?

Gdy po ukończeniu studiów – a czasem nawet w ich trakcie – nadchodzi moment, w którym trzeba 

podjąć decyzję dotyczącą kierunku kariery zawodowej, wiele osób wybiera pracę w biurze projektów. 

Jak wyglądają realia zawodu projektanta? Na to pytanie odpowiedziały młode osoby zatrudnione 

w Buro Happold – warszawskim oddziale brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi z zakresu 

doradztwa technicznego, projektowania, planowania, zarządzania projektami i konsultingu w obszarze 

budynków, infrastruktury i środowiska.

Pracuję w Buro Happold od kwietnia 2022 r. jako Gra-

duate Sustainability Engineer. Studiowałam Energetykę 

na Politechnice Warszawskiej.

Moim zdaniem przed rozpoczęciem pracy zawodo-

wej warto mieć doświadczenie w korzystaniu z progra-

mów CAD/CAM/CAE (na studiach można znaleźć obie-

ralne przedmioty dotyczące tych zagadnień lub zdobyć 

odpowiednie umiejętności w czasie praktyk lub stażu). 

Na studiach warto poświęcić więcej czasu zagadnie-

niom takim jak wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, 

wymiana ciepła i fizyka budowli – tematy te obejmują 

takie zjawiska jak komfort cieplny, efektywne chłodzenie 

czy efektywność energetyczna budynku. Opanowanie 

zasad i podstawowych praw nimi rządzących ułatwia 

zrozumienie powierzonych zadań. 

Przychodząc do pracy w Buro Happold, warto się 

nastawić na ciągłe rozwijanie swoich umiejętności. 

Uważam, że to wielka zaleta – możliwość nauki od dużo 

bardziej doświadczonych osób, a o to w mojej pracy 

nietrudno. Programowanie opanowałam na podsta-

wowym poziomie, a i tak mogłam to w Buro Happold  

wykorzystać i przygotować narzędzie ułatwiające pracę 

całemu zespołowi. Jest sporo ścieżek rozwoju, dlatego 

uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Podczas pracy w biurze projektowym miałam możli-

wość przygotowania modeli energetycznych na potrze-

by obliczeń zysków i strat ciepła, modelowania światła 

dziennego czy zagadnień związanych z komfortem 

termicznym w budynkach. I jeszcze wiele przede mną.

Kinga Wesołowska

Praca w Buro Happold zapewnia wiele możliwości 

rozwoju, zarówno jeśli chodzi o pogłębianie wiedzy 

z zakresu branżowego, jak i w innych dziedzinach zwią-

zanych z pracą projektową.

Biorąc pod uwagę nieustanny postęp technologicz-

ny, należy liczyć się z koniecznością bycia otwartym na 

stałe podnoszenie swoich umiejętności i przełożenie tej 

wiedzy na poprawę efektywności wykonywanej pracy.

Rozpoczęcie praktyk w Buro Happold było w moim 

przypadku równoznaczne z nauką modelowania w Re-

vicie®. Uzyskując biegłość w posługiwaniu się tym pro-

gramem, mogłam usprawnić pracę projektową, dzięki 

korzystaniu ze zintegrowanych narzędzi, ułatwiających 

m.in. obliczenia oporów instalacji wentylacyjnych (Ma-

giCAD®), czy też koordynacji międzybranżowej (Navi-

sworks®, BIM Track®). Szeroko rozumianą otwartość na 

pomysły i dążenie do optymalizacji pracy mogę realizo-

wać również w środowisku programowania wizualnego 

w Revicie – Dynamo®.

Będąc studentką Inżynierii Środowiska, rozważałam 

możliwość połączenia pracy w zawodzie  z wykorzysta-

niem do tego najnowszych technologii. Nie sądziłam 

jednak, że kurs programowania, który wtedy skończy-

łam, będzie miał tak duże przełożenie w pracy, zgodnej 

z moim wykształceniem. 

Buro Happold to dobry start w branży projektowej, 

zapewniający możliwość poznania wspomnianych narzę-

dzi i rozwoju w dziedzinach zgodnych z predyspozycjami 

młodej osoby, świadomej własnych celów zawodowych.

Agnieszka Rzepecka
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Moja przygoda w Buro Happold rozpoczęła się od 

praktyk na ostatnim roku studiów inżynierskich. Obecnie 

pracuję jako Graduate HVAC Engineer i studiuję zaocz-

nie na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice 

Warszawskiej. 

Myślę, że podczas studiów warto poświęcić więcej 

czasu na takie przedmioty jak wentylacja i klimatyzacja, 

ogrzewnictwo czy chłodnictwo oraz pompy ciepła. Pole-

cam również dołączenie do koła naukowego, w którym 

są prowadzone różne szkolenia, zajęcia praktyczne oraz 

organizowane wyjścia na budowę.

W pracy w Buro Happold projektując instalacje, ko-

rzystamy głównie z programu Revit® oraz programu do 

projektowania i obliczeń instalacji ogrzewania, chłodze-

nia Instalsoft. W niektórych projektach wykorzystywana 

jest także nakładka do Revita® MagiCAD®, umożliwiająca 

proste wgrywanie rodzin i wykonywanie części obliczeń. 

Według mnie zatrudnienie w Buro Happold daje 

duże możliwości rozwoju. Można tu pracować przy mię-

dzynarodowych projektach i wiele się nauczyć od osób 

z długoletnim doświadczeniem. W celu pogłębienia 

wiedzy organizowane są także różne szkolenia.

Do tej pory uczestniczyłam już w kilku zagranicznych 

projektach, a obecnie pracuję nad projektem budynku 

biurowego w Warszawie. Wykonuję projekty instalacji 

wentylacji oraz chłodnicze i grzewcze, więc zakres moich 

działań i zdobywanych doświadczeń jest szeroki.

Od początku 2022 r. pracuję w Buro Happold na sta-

nowisku BIM Technican. Na samym początku, już w trak-

cie zatrudnienia, obroniłam pracę inżynierską związaną 

z technologią BIM na kierunku Gospodarki Przestrzennej 

Politechniki Warszawskiej. 

Moja rola w Buro Happold jest związana przede 

wszystkim z technologią BIM. Polega na koordynacji 

projektów od strony technicznej, m.in. na rozwiązywaniu 

problemów technicznych związanych z pracą inżynierów 

MEP w oprogramowaniu Revit®, zapewnianiu odpowied-

niej bazy rodzin Revit®, opracowywaniu dokumentacji 

w różnych fazach projektu, a także modelowaniu 3D 

rozwiązań projektowych. Jest to praca, w której codzien-

nie uczę się czegoś nowego. Kolejne doświadczenia 

sprawiają, że z dnia na dzień coraz szybciej rozwiązuję 

problemy, a moja praca jest bardziej efektywna. 

Znajomość takich programów jak Revit®, Navisworks® 

czy AutoCAD® bardzo ułatwiła mi wdrożenie się do pracy 

w biurze projektowym. Uważam, że warto korzystać 

z kursów szkoleniowych dostępnych w Internecie i uczyć 

się korzystania z oprogramowania w technologii BIM. 

W trakcie studiów wzięłam udział w programie NERW PW, 

dzięki któremu bezpłatnie rozszerzyłam swoje kwali-

fikacje w zakresie wielu programów. Technologia BIM 

zaciekawiła mnie na tyle, że pogłębiłam wiedzę na jej 

temat w trakcie pisania pracy inżynierskiej oraz zrobiłam 

dodatkowy kurs z modelowania rodzin. Przydatnym na-

rzędziem jest również Dynamo® – program przygoto-

wany do tworzenia skryptów przyspieszających procesy 

w Revicie®. 

Praca w Buro Happold to dobry początek dla osób 

interesujących się technologią BIM, gdyż pozwala na 

zdobycie nowych doświadczeń. Samodzielna praca 

w Revicie® znacząco różni się od pracy w dużym zespole 

na modelu współdzielonym, a zróżnicowane zagadnienia 

do rozwiązania nie pozwalają na monotonność.

Patrycja Markowska

Sandra Firlińska 

W naszych programach stażowych znajdziesz 
aktywną pracę nad projektem, współpracę z ka-
drą kierowniczą, a także potężną dawkę wiedzy 
technicznej w praktyce. Ważne jest, aby rozpo-
cząć staż z odpowiednim nastawieniem, dlatego 
od początku liczymy na Twoje zaangażowanie 
i entuzjazm. 

Wszystkie dołączające do nas osoby czeka 
intensywne szkolenie z programów, które na co 
dzień wykorzystujemy w pracy nad projektami. 
Wcześniejsza znajomość narzędzi może okazać 
się cennym atutem.  

Niewykluczone, że staż ukształtuje przebieg 
Twojej kariery. Pomoże zdobyć umiejętności, któ-
re okażą się kluczowe, gdy zostaniesz zatrudnio-
ny/-a na pełny etat. Nauczy Cię pracy zespołowej, 
a jednocześnie samodzielności w wykonywaniu 
powierzonych zadań. Ważne jest, abyś wykorzy-
stał/a praktykę studencką jako szansę na dalsze 
rozwijanie swojej kariery zawodowej.

Marta Bondarowska 
Senior HR Consultant
Buro Happold Polska

Wskazówka od działu HR Buro Happold 
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Rafał Stanowski
Service Coordinator 
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Moje zamiłowanie do podróży rowerowych ma swój początek w lekturze książki Kazimierza Nowaka 

„Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”. Hart ducha i uwieńczona sukcesem wytrwała wędrówka 

rowerzysty sprzed niemal 100 lat pozwoliły mi znów marzyć o wielkiej włóczędze. 

Rower służył mi jedynie do niedzielnych krótkich 

wycieczek i nie najlepiej oceniałem swoją zdolność 

do dłuższych podróży, potrzebny mi był jeszcze inny 

impuls. Jego źródłem okazał się mój syn Michał, który 

zaproponował wspólną wędrówkę rowerem przez Eu-

ropę. Wyposażyliśmy się w dwa modele trekkingowe 

i potrzebny ekwipunek campingowy. 3 lipca 2021 wy-

jechaliśmy z domu z Częstochowy – za cel obraliśmy 

Ateny. W naszym szaleństwie zachowaliśmy odrobinę 

rozsądku – postanowiliśmy na pierwszych etapach uważ-

nie obserwować swoją kondycję, a ostateczną decyzję 

o kontynuowaniu podjęliśmy po 5 dniach w Wiedniu. 

Narzuciliśmy sobie ok. stukilometrowe etapy. Szybko 

przebyliśmy Czechy, Austrię i już 11 lipca byliśmy we Wło-

szech. To był jeden z najpiękniejszych etapów – prowadzi 

z Alp w dół, jest więc dość łatwy. Włochy zajęły nam kilka 

kolejnych dni po czym z Bari przepłynęliśmy promem 

do Igoumenitsy i stamtąd przez wzgórza i zachodnie 

wybrzeże Grecji ruszyliśmy do Aten. Do Aten wjechaliśmy 

28 lipca. Tam spędziliśmy kilka dni u rodziny i wróciliśmy 

do Polski, upchnąwszy rowery do kartonów, samolotem. 

Mieliśmy jak najlepsze wspomnienia z tej wyprawy, nic 

dziwnego zatem, że w tym roku ruszyliśmy ponownie. 

Tym razem cel był inny. Polecieliśmy najpierw z rowe-

rami w kartonach z Gdańska do Trondheim (środkowa 

Norwegia) i stamtąd wyruszyliśmy w drogę powrotną do 

Polski. Porywisty wiatr, niemal nieustanny deszcz i zimno 

(w nocy nawet do 6°C) dały nam się mocno we znaki. 

Przychylam się jednak do zdania Michała, że właśnie taka 

pogoda pasuje najlepiej do monumentalnej i dramatycz-

nej przyrody tamtych okolic. Do tego w dniach, kiedy 

pokonywaliśmy najbardziej malownicze, a przy okazji 

najtrudniejsze przewyższenia – Trollstigen, Ornevegen 

czy Geiranger fiord, pojawiało się choć na krótko słońce.

Z każdym dniem pogoda stawała się łaskawsza więc 

początkowo krótkie etapy wydłużyliśmy do naszych 

ulubionych „setek”. Opuściliśmy Norwegię i poprzez trud-

ne szwedzkie trasy dotarliśmy do Karlskrony a stamtąd 

promem do Gdańska.

Trudno opisać radość, jaką przynosi jazda czy przez 

alpejskie lasy czy norweskie szlaki. Mieliśmy chyba nad-

produkcję endorfin, więc nigdy nie traciliśmy ducha, 

nie ulegaliśmy zniechęceniu. Dzięki biało-czerwonym 

proporczykom często wymienialiśmy pozdrowienia z Po-

lakami lub cieszyliśmy się zainteresowaniem i pomocą 

miejscowych. 

I tak rower stał się moją pasją – sposobem na rekre-

ację i poznawanie świata. 

A to marzenie o Afryce? Mimo już dość poważnego 

wieku wcale się z nim nie rozstaję. Może spotkamy się 

tam kiedyś na rowerowym szlaku?

Rafał Stanowski

Sposób na poznawanie świata

fo
t. 
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