l

Ring „MI”: instalacje w budynkach energooszczędnych s. 6-16

l Instalacje na plus (Wymagania odnośnie energooszczędności - WT 2017) s. 20 l Pod
prąd (Ogrzewanie elektryczne) s. 24 l Kocioł z certyfikatem (Metodyka badań kotłów grzewczych na paliwa stałe) s. 28 l Moc w ogrzewaniu (Efektywne korzystanie
z kondensacyjnego kotła gazowego) s. 30 l Ogrzewanie powierzchniowe w obiektach użyteczności publicznej s. 32 l Odpowiadam, bo wypada... s 34 l Mocowanie
paneli fotowoltaicznych s. 36 l Wysokosprawne kotły c.o. na paliwa stałe s. 38 l Unikatowy napęd retorty (strona sponsorowana Powergate) s. 41

l

Pomiar wody zgodny z prawem s. 44

l Problem z deszczem (Wody opadowe - ustalenia ilościowe) s. 42 l Wodomierz na przyłączu (Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - nowe regulacje prawne - 1) s. 44 l Instalatorze sprawdź wodę (Instalacje wodociągowe i grzewcze) s. 46 l CAD w służbie
instalatora s. 50 l Przeciski i przewierty (Technologie bezwykopowe w budowie kanalizacji) s. 52 l Pompy obiegowe s. 54 l Co tam Panie w „polityce”? s. 56 l Klej do płytek („Wykończeniówka” w łazience...) s. 58

l

Montaż systemów kominowych s. 60

ISSN 1505 - 8336

l Komin bez błędów s. 60 l Nowości w „MI” s. 62 l Komfortowy mikroklimat s. 64
l Ogniwa paliwowe s. 66 l Gazowe grzejniki wody przepływowej s. 68

01
4. 2

8

www.instalator.pl

Nakład: 11 165 egzemplarzy
Wydawca: Wydawnictwo „TECHNIKA BUDOWLANA“ Sp. z o.o., 80-156 Gdańsk, ul. marsz. F. Focha 7/4
Redaktor naczelny Sławomir Bibulski (s.bibulski@instalator.pl)
Z-ca redaktora naczelnego Sławomir Świeczkowski (redakcja-mi@instalator.pl), kom. +48 501 67 49 70
Sekretarz redakcji Adam Specht
Marketing Ewa Zawada (marketing-mi@instalator.pl), tel./fax +48 58 306 29 27, 58 306 29 75, kom. +48 502 74 87 41
https://www.facebook.com/MagazynInstalatora/
Adres redakcji: 80-156 Gdańsk, ul. marsz. F. Focha 7/5
Ilustracje: Robert Bąk. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

5

