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72. Instalacja grzewcza – Gimnazjum im. Jana Matejki Zabierzów 
 
Instalacja grzewcza zasila dwa skrzydła budynku szkoły oraz basen basenem.  
 

 
 
Układ grzewczy składa się z dwóch kotów z palnikami atmosferycznymi o łącznej mocy 600kW. Kotły 
pracują w układzie sprzęgła hydraulicznego podnoszącego temperaturę powrotu kotłów. Ciepło 
rozprowadzane jest po budynku za pośrednictwem trzech obiegów grzewczych. Pierwsze dwa obiegi 
pracują na potrzeby centralnego ogrzewania pierwszego i drugiego skrzydła budynku. Obiegi 
wyposzczone są w zawory mieszające. Pracują one według niezależnych krzywych grzewczych. Obieg 
trzeci dostarcza ciepła technologicznego potrzebnego do pracy central wentylacyjnych.  
Kotłownia dostarcza również ciepła, do podwójnego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Woda zasila 
stołówkę oraz łazienki.  
Sterownik microPLC został zainstalowany w ramach modernizacji automatyki kotłowni. Zastąpił on 
cztery regulatory firmy Landis, które do tej pory prowadziły układ grzewczy. Jednym z powodów 
wymiany urządzeń sterujących była możliwość monitoringu pracy kotłowni prze Internet. Zamontowany 
układ pozwala monitorować zdalnie wszystkie parametry kotłowni oraz zmieniać bieżące parametry 
zadane. System jest monitorowany przez personel techniczny szkoły oraz zewnętrzną firmę serwisową 
która opiekuje się instalacją grzewczą. 
 Poniżej pokazano zdjęcia kotłowni, wygląd szafy zasilająco sterującej po modernizacji oraz okno 
programu wizualizacji pokazujące aktualne parametry kotłowni. 



 4 

 
 

 
 



 5 

 
 
 

 
 
  



 6 

73. Kotłownia gazowa dla budynku wielorodzinnego ul. Ułanów Kraków 
 
Instalacja grzewcza zasila budynek mieszkalny wielorodzinny.  
 

 
 
Układ grzewczy składa się z kotła gazowego maki Viessman. Kocioł dostarcza ciepła dla potrzeb 
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Centralne ogrzewania zasilane jest przez jeden 
obieg grzewczy z zaworem mieszającym. Obieg sterowany jest pogodowo. Kotłownia obsługuje również 
centralną wodę użytkową. Potrzeby CWU pokrywane są prze jeden podgrzewacz 1200 litrów. Z powodu 
braku sprzęgła hydraulicznego, na powrocie kotła zamontowano pompę podnoszącą temperaturę wody 
wracającej z instalacji. W ten sposób zabezpieczono korpus kotła przed uszkodzeniem. 
Kotłownia poddana została modernizacji dzięki czemu wymieniono również automatykę. Do tej pory 
układ sterowany był z regulatora kotłowego „Trimatik”. Regulator ten został odłączony. Wszystkie 
sygnały doprowadzono do sterownika microPLC który aktualnie prowadzi kotłownie. Sterownik wraz 
zasilaczem został zamontowany na ścianie w ekonomicznej obudowie z PCV. 
Dla potrzeb monitoringu kotłowni wyposażono w dedykowane łącze internetowe za pośrednictwem 
którego zewnętrzna firma serwisowa obsługuje kotłownię. 
 
Poniżej pokazano wygląd kotłowni oraz okno programu wizualizacji. 
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74. Instalacja grzewcza wykorzystująca odwracalne źródła ciepła – budynek 
Gorczańskiego Parku Narodowego Poręba Wielka 
 
Instalacja grzewcza zasila budynek Gorczańskiego Parku Narodowego oraz część mieszkalną budynku 
wielorodzinnego.  
 

 
 
Układ grzewczy składa się z trzech źródeł ciepła. Są nimi: kaskada kotłów kondensacyjnych, pompa 
ciepła oraz próżniowy układ solarny. Układ prowadzą dwa sterowniki microPLC. System analizuje 
ekonomikę wytwarzania ciepła i w zależności od warunków i możliwości wytworzenia ciepła, tak dobiera 
urządzenia grzewcze aby koszt wytwarzania ciepłą był jak najmniejszy. Podstawowym źródłem ciepła 
jest pompa ciepła typu solanka/woda. Ciepło jest pobierane jest z sond gruntowych. Jeśli wydajność 
dolnego źródła nie jest wystarczająca dołączany zostaje kocioł. W przypadku zapotrzebowania na 
wyższe temperatury pompa jest zatrzymywana, a w tym czasie następuje regeneracja termiczna gruntu. 
Układ solarny wspomaga całą instalację oraz może służyć do regeneracji dolnego źródła ciepła. 
Źródłem ciepła dla układu technologicznego jest zbiornik buforowy, z którego ciepło może być kierowane 
do instalacji centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej. Aby maksymalnie wykorzystać urządzenia 
grzewcze oraz zwiększyć niezawodność układu, CWU może być grzana bezpośrednio z każdego źródła 
ciepła niezależnie. W takim przypadku w sezonie letnim bufor ciepła daje ochronę instalacji solarnej, 
która przy pełnym słońcu i nie wykorzystywaniu ciepła pozwala na bezpieczną pracę. Wszystkie źródła 
ciepła zostały opomiarowane i włączone do systemu monitoringu a ich odczyty systematycznie 
sprawdzane są przez obsługę. 
Instalacja technologiczna jest chroniona przed zanikiem prądu za pośrednictwem przetwornicy napięcia. 
Układ ten pozwala na pracę instalacji solarnej oraz kotłów. Prezentowana instalacja obsługiwana jest za 
pośrednictwem Internetu. 
Poniżej pokazano widok kotłowni wraz z kotłami oraz pompą ciepła. Dalej pokazano wygląd szaf 
sterowania wraz z awaryjnym źródłem zasilania. Na końcu pokazano wygląd ekranu synoptycznego za 
pośrednictwem którego następuje obsługa instalacji. 
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75. Instalacja grzewcza z pompą ciepła – budynek jednorodzinny Zawoja 
 
Instalacja grzewcza zasila nowo budowany budynek jednorodzinny. 
 

 
 
Budynek zlokalizowano w miejscu gdzie nie jest dostarczany gaz ziemny. Aby instalacja grzewcza była 
ekonomiczna zdecydowano się na wyposażenie jej w pompę ciepła powietrze/woda. Rezerwowym 
źródłem ciepła jest olejowy kocioł grzewczy. Pompa ciepła umieszczona jest przy ścianie zewnętrznej 
przylegającej do kotłowni. Instalacja budynku podzielona jest na dwie części. Podstawowym systemem 
grzewczym jest ogrzewanie podłogowe. Układem uzupełniającym są klimaknwektory znajdujące się 
każdym pomieszczeniu za wyjątkiem łazienek. W sezonie letnim klimakonwektory pracują jako 
klimatyzatory. Woda lodowa pobierana jest z pompy ciepła która będąc urządzeniem rewersyjnym, może 
pracować raz na grzanie a raz na chłodzenie. Dla polepszenia warunków pracy pompy ciepła instalacja 
zawiera niezależny bufor ciepła oraz bufor chłodu. Takie rozwiązanie pozwala równocześnie grzać 
ciepła wodę przy pomocy kotła oraz klimatyzować budynek pompą ciepła. 
Program sterownika umożliwia korzystanie z prądu trzytaryfowego. W okresach droższej taryfy praca 
pompy ciepła jest redukowana. 
Na każdej kondygnacji, w reprezentatywnych miejscach umieszczono dodatkowo czujniki temperatury 
wewnętrznej. Na podstawie ich pomiaru modyfikowany jest algorytm dostawy ciepła i chłodu do 
budynku.  
Dla wygody obsługi instalacji przez użytkowników, układ został przyłączony do Internetu. Układ 
obsługiwany jest z programu wizualizacji dostarczonej dla tego układu. Do instalacji ma również zdalny 
dostęp firma serwisowa która na bieżąco kontroluje stan pracy urządzeń i rozkład temperatur instalacji. 
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76. Instalacja grzewcza z układem solarnym – budynek jednorodzinny 
Opatkowice 
 
Instalacja grzewcza zasila nowo zbudowany budynek jednorodzinny 
 

 
 
Układ grzewczy zasilany jest przez kocioł olejowy oraz próżniową instalację solarną. Z powodu 
skomplikowanej struktury dachu kolektory słoneczne umieszczone są w ogrodzie na odpowiednio 
przygotowanej konstrukcji. Glikol wypełniający układ transportowany jest do kotłowni podziemnym 
preizolowanym rurociągiem. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczną pracę układu. Ciepło z kolektorów 
kierowane jest do wymiennika za pośrednictwem którego grzany jest bufor ciepła. Przepływ glikolu przez 
układ solarny jest zmienny w zależności od ilości dostarczanego ciepła. Zmiana przepływu po stronie 
pierwotnej wymiennika, realizowana jest za pośrednictwem dwóch pomp o różnej wydajności. Po stronie 
wtórnej wymiennika również znajdują się dwie pompy. Ich zadanie jest maksymalne wykorzystanie 
ciepła. Jeśli ilość ciepłą jest niewielka, grzana jest dolna część bufora w miejscu w którym posiada on 
niższą temperaturę. Jeśli ciepła jest wystarczająco dużo grzany jest cały bufor. Ciepło z instalacji 
solarnej kierowane jest do grzania wody użytkowej oraz basenu a następnie do instalacji grzewczej 
budynku. W przypadku przegrzania bufora aktywowany jest awaryjny zrzut ciepła. Odbiornikiem 
awaryjnym jest basen. 
Dla polepszenia komfortu użytkowania budynku, w pomieszczeniach zainstalowano dodatkowe 
termostaty, z których informacja o temperaturze wewnętrznej kierowana jest do kotłowni. Na jej 
podstawie określane jest zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych obiegów grzewczych. 
Układ przyłączony jest do Internetu za pośrednictwem którego domownicy obsługują instalację 
grzewczą. 
 
Poniżej pokazano instalację solarną, rozdzielacz zbiorczy wraz z szafą automatyki oraz wizualizacje 
pozwalające na obsługę systemu. 
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77. System strefowego ogrzewania nadmuchowego – kościół oś. Szklane 
Domy Kraków Nowa Huta 
 
Instalacja grzewcza zainstalowana jest w kościele głównym. 
 

 
 
System składa się z sześciu wodnych nagrzewnic o mocy 60 kW każda. Urządzenia zamontowane są w 
ten sposób aby równomiernie nagrzać całą powierzchnię użytkową kościoła. Ciepło do układu 
dostarczane jest z wymiennikowego węzła grzewczego, zasilanego z miejskie sieci grzewczej do której 
ciepła dostarcza MPEC. Rozprowadzenie czynnika grzewczego wykonano na poziomie piwnic a 
następnie doprowadzono go pionami do każdej z nagrzewnic. Nagrzewnice zamontowano w dwóch 
ciągach w prawej i lewej nawie kościoła. 
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Agregaty grzewcze sterowane są w zależności od potrzeb. Można je załączyć ręcznie z przycisków 
umieszczonych na ścianie jak również mogą pracować według katalogu czasowego, w ściśle 
określonych godzinach. Każde z urządzeń ma płynnie regulowaną wydajność za pośrednictwem sygnału 
napięciowego 0-10V. W sytuacji gdy należy szybko nagrzać kościół, wentylatory agregatów pracują z 
maksymalną wydajnością. W czasie kiedy instalacja ma utrzymać temperaturę, wydajność wentylatorów 
jest redukowana do poziomu przy którym urządzenia są niesłyszalne. Układ wyposażony jest w sześć 
czujników temperatury. Dwa z nich mierzą temperaturę w każdej z naw kościoła. Dwa kolejne 
sprawdzają jaką mamy temperaturę na zasilaniu i powrocie do węzła grzewczego. Kolejny czujnik 
mierzy temperaturę zewnętrzną. Ostatni pozwala ustawić temperaturę wody grzewczej zasilającej 
nagrzewnice. W czasie gdy nagrzewnice nie pracują czynnik grzewczy jest odcinany. 
 
Instalacja jest przygotowana na podłączenie jej do Internetu. 
Poniżej pokazano program wizualizacji za pośrednictwem którego jest lokalnie obsługiwana instalacja. 
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78. Zintegrowany system sterowanie ogrzewaniem i wentylacją - Hotel 
Galaxy Kraków 
 
Układ sterowania zainstalowano w budynku Hotelu Galaxy. 
 

 
 
W budynku wszystkie instalacje grzewcze, wentylacji oraz chłodu przyłączone są do układu zdalnego 
nadzoru i sterowania wykonanego na bazie sterowników microPLC. Pierwsze dwa sterowniki 
zainstalowano w kotłowni. Kotłownia zbudowana jest na bazie dwóch kondensacyjnych kotłów o mocy 
500 kW każdy. Pierwotnie instalacja sterowana była ze regulatora dostarczonego razem z kotłem oraz 
dodatkowych niezależnych regulatorów temperatury. Takie rozwiązanie nie pozwalało zmniejszyć 
kosztów ogrzewania i elastycznie zarządzać instalacją. Dotychczas zainstalowane regulatory zostały 
zdemontowane a ich miejsce zajęły moduły microPLC. 
Pierwszy moduł zajmuje się kontrolą kotłów i dziecięciu obiegów grzewczych. Trzy z nich zaopatrzone 
są w zawory mieszające, które pozwalają na niezależne ustawienie temperatury zasilania według 
krzywej grzewczej. Obiegi te dostarczają ciepła dla wschodniego i zachodniego skrzydła budynku oraz 
dla podgrzewania podłogi na basenie. Pozostałe obiegi dostarczają ciepła dla wentylacji i podgrzewania 
ciepłej wody. 
Drugi moduł grzewczy w całości steruje wytwarzaniem ciepłej wody. Układ obejmuje osiem zasobników 
z ciepłą wodą o pojemności 1500 litrów każdy. Niektóre zasobniki wyposażone są w wężownice, za 
pośrednictwem których następuje podgrzewanie wody ciepłem wytworzonym przez kotły inne 
dostarczają ciepła z układu solarnego. System wytwarzania ciepłej wody podzielony jest na dwie części. 
Każda z nich zaopatruje oddzielne skrzydło budynku w zależności od wynajętych pokoi. 
Po wymianie automatyki kotłownia prowadzona jest znacznie oszczędniej. Przy zachowaniu komfortu 
cieplnego, kotły przez cały rok pracują w zakresie temperatury kondensacji. 
Poniżej pokazano widok kotłowni oraz ekrany wizualizacji za pośrednictwem których następuje obsługa 
instalacji grzewczej. 
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Pozostałe urządzenia nadzoru i sterowania, zamontowane są w szafach sterujących dziewięcioma 
centralami wentylacyjnymi, które dostarczają powietrza dla całego budynku. Centrale umieszczone są w 
dwóch maszynowniach na poziomie garaży, w kuchni, na tarasie, a pozostałe na dachu. Poniżej 
pokazano okno wizualizacji z którego można zaglądnąć do każdego z urządzeń. 
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Poniżej pokazano widok przykładowej centrali wentylacyjnej obsługującą sale konferencyjne. 
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Wszystkie centrale zaopatrzone są wymienniki odzysku ciepła. Podstawowym układem jest w jakim 
realizowany jest odzysk ciepła jest wymiennik obrotowy. Dwie centrale dostarczającego świeżego 
powietrza dla pokoi gościnnych posiadają wymienniki krzyżowe. Centrale oprócz nagrzewnic 
wyposażono w chłodnice przez który przepływa woda chłodnicza. Zmiana trybu pracy każdej z central z 
wentylacji na grzanie lub chłodzenie następuje samodzielnie, i wywołuje załączenie się obiegów 
grzewczych w kotłowni oraz załączenie wytwarzania wody lodowej. Centrale sali konferencyjnej oraz 
pokoi gościnnych na swoich kanałach mają zainstalowane regulatory przepływu. W związku z tym w 
centralach znajdują się przetworniki ciśnienia na podstawie których każda z central utrzymuje zadane 
nadciśnienie i podciśnienie powietrza. Dodatkowo każdy z regulatorów przepływu jest otwierany lub 
zamykany w zależności od zapotrzebowania. Na przykład centrala obsługująca sale, konferencyjne 
może dostarczać powietrze do każdej z nich niezależnie. Wymiana powietrza jest powiązana z 
użytkowaniem danej sali. Jeśli sala nie jest wynajęta przepływ powietrza jest redukowany do wartości 
minimalnej. Sygnał do otwarcia przepływu powietrza pobierany jest z czujników ruchu znajdujących się 
w przestrzeni wentylowanej.  
 
Poniżej pokazano wygląd jednej z szaf sterujących oraz wizualizację obsługującą centralę pokoi w 
skrzydle wschodnim i sali konferencyjnej. 
 
 

 
 
Układ na bieżąco obsługiwany jest przez służby techniczne hotelu, oraz zdalnie za pośrednictwem 
Internetu przez zewnętrzną firmę serwisową. 
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79. Sterowanie dystrybucją ciepła dla kompleksu rekreacyjnego „Słoneczny 
Gródek” – Gródek k.Nowego Sącza 
 
Układ sterowania zainstalowano w budynku głównym kompleksu. 
 

 
 
Obiekt składa się z budynku głównego w którym znajduje się restauracja, basen, Spa, boisko do 
squosha ,kręgielnia oraz zespołu apartamentów znajdujących się w jego sąsiedztwie. W budynku 
głównym obok części rekreacyjnej znajduje się również instalacja grzewcza.  
Technologia grzewcza zastosowana w obiekcie jest bardzo zaawansowana. Podstawowym źródłem 
ciepła są trzy kotły kondensacyjne. Źródłem uzupełniającym jest układ solarny składający się z 
pionowych kolektorów słonecznych oraz kocioł węglowy. Ciepło pochodzące z układu wspomagania 
magazynowane jest w dwóch buforach o pojemności 50 m3. Bufory ładowane są warstwowo. Układ 
solarny bazuje na dwóch wymiennikach płytowych zapewniający maksymalny uzysk ciepła. Rozgrzany 
glikol najpierw kierowany jest do wymiennika zasilającego zbiorniki buforowe następnie przechodzi przez 
wymiennik podgrzewający basen i Spa. W razie potrzeby za pośrednictwem zaworów przełączających 
można szybko zagrzać ciepłą wodę użytkową lub wspomóc centralne ogrzewanie.  
W pochmurne dni ciepła dostarczają kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie. 
Układ centralnego ogrzewania składa się z pięciu obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi. 
Dodatkowym obiegiem jest układ wymiennika za pośrednictwem którego dostarczane jest ciepło do 
basenowej centrali wentylacyjnej. Ostatni obieg dostarcza ciepła dla potrzeb CWU. 
Układ sterowania systemem grzewczym połączony jest z instalacją BMS za pośrednictwem której 
otrzymuje dane na temat użytkowania poszczególnych budynków. 
Cała instalacja przyłączona jest do Internetu. Za jego pośrednictwem następuje jej obsługa. 
Poniżej zamieszczono widok osiedla domków apartamentowych oraz okno programu wizualizacji za 
pośrednictwem którego następuje obsługa instalacji.  
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80. Sterowanie wytwarzaniem ciepła basen miejski – MOSiR Rybnik 
 
Układ sterowania dostarcza ciepła dla wszystkich basenów znajdujących się w obiekcie. 
 

 
 
Na terenie kąpieliska wybudowano trzy rodzaje basenów, sportowy, rekreacyjny i brodzik dziecinny. 
Niecki basenów wykonane są z blachy nierdzewnej. Wszystkie baseny są podgrzewane. Źródłem ciepła 
jest specjalna nawierzchnia przypominająca tartan, którą pokryta jest plaża otaczająca wszystkie 
baseny. W nawierzchni tej znajdują się cienkie kanaliki przez które przepływa woda która następnie 
kierowana jest do układu wymienników. Plaża podzielona jest na pięć sekcji. Każda z nich posiada swój 
niezależny pomiar temperatury nawierzchni, pomiar temperatury przepływającej wody oraz zawór 
regulujący jej ilość. Układ ten dba o to aby uzyskać jak największy strumień ciepła w zależności od 
stopnia wykorzystania plaży przez kąpiących się. Przepływ przez instalację zapewniają trzy pompy 
sterowane elektronicznie o mocy 18,5 kW każda. W zależności od zapotrzebowania pompy zmieniają 
swój wydatek w taki sposób aby optymalnie odprowadzić ciepło z plaży. Pompy połączone są z 
systemem sterowania za pośrednictwem cyfrowej magistrali danych GeniBus. Dzięki takiemu łączu 
system na bieżąco kontroluje stan pracy każdej z nich i może nimi płynnie sterować. Wielkość uzysku 
ciepła jest rejestrowana przez ciepłomierz. Ciepło z układu podgrzewania dostarczane jest do basenów 
za pośrednictwem trzech wymienników. Wymienniki te mają zawory, które w przypadku uzyskania prze 
basen właściwej temperatury są zamykane, a pompy redukują swój wydatek. Na powrocie każdego z 
wymienników zamontowano pomiar temperatury za pośrednictwem którego mamy informacje ile ciepła 
zostało wykorzystane przez baseny. 
Za każdym z wymienników od strony basenów również znajdują się pompy z płynną regulacją obrotów 
oraz zawory odcinające zapobiegające przepływowi przez wymiennik wody grzewczej. Wszystkie 
urządzenia technologiczne zlokalizowane są pod ziemią, w wentylowanych pomieszczeniach. 
Podgrzewanie wody do natrysków realizowane jest z wymiennika brodzika dziecinnego. Ciepła woda 
użytkowa jest również dogrzewana przez układ solarny znajdujący się na dachu budynku głównego. 
Całą instalacja podłączona jest do Internetu i obsługa oraz serwis za jego pośrednictwem sterują oraz 
dozorują pracę instalacji. 
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Poniżej pokazano budynek główny na którym znajduje się instalacja solarna. 
 

 
 
Poniżej pokazano podstawowe okno programu wizualizacji dzięki której obsługa ma dostęp do instalacji. 
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Poniżej pokazano układ pomp wymuszający przepływ przez plażę oraz fragment szafy sterującej. 
 

 

 


