INFORMACJA
ZRZESZENIA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
WARSZAWA, LUTY 2017

SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI .................................................................................................................................................................3
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIA ....................................................................................................................................................................4
TOPTEN OKNA 2017......................................................................................................................................................4
WAŻNE INFORMACJE - PODSUMOWANIE ROKU 2016
ENERGETYCZNY PRZEGLĄD PRASY – PODSUMOWANIE NAJWAZNIEJSZYCH INFORMACJI Z ROKU 2016....................6
RADA DLA AUDYTORA
AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW – OGÓLNE UWAGI ..............................................................................15
ARTYKUŁY I INFORMACJE TECHNICZNE
WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA – CZĘŚĆ II ...........................................................................................................16
INFORMACJE Z PRASY I INTERNETU
NA KUJAWACH I POMORZU STAWIAJĄ NA ENERGIĘ SŁONECZNĄ .............................................................................19
BRYTYJCZYCY PRZETESTUJĄ WIRTUALNĄ ELEKTROWNIĘ...........................................................................................19
10 NAJWAŻNIEJSZYCH TRENDÓW DLA RYNKU ENERGII NA 2017 R. WEDŁUG BLOOMBERGA .................................19
PROGRAM PRZYJAZNY DOM. NOWA OFERTA DLA MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA ..................................................19
ANALIZA OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ MIKROBIOGAZOWNI ROLNICZEJ.............................................................19
RUSZAJĄ DOTACJE DLA PROSUMENTÓW Z WOJ. ŁÓDZKIEGO ..................................................................................19
DOTACJE NA OZE W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW ..................................................20
NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW.......................................20
NOWY OBOWIĄZEK ENERGETYCZNY DLA FIRM- KARY DO 5% OBROTU ....................................................................20
ZMIANY W AKCYZIE ORAZ PRZEPISACH REGULACYJNYCH ISTOTNE DLA BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ ..........................20
SMART WINDOW, CZYLI OKNO, KTÓRE NAŁADUJE TELEFON KOMÓRKOWY ............................................................20
BIAŁYSTOK. 450 WŁAŚCICIELI DOMÓW DOSTANIE DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW I NA SOLARY..........................21
PRZEDSIĘBIORCY, JST I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE Z DRUGĄ SZANSĄ NA UNIJNE DOFINANSOWANIE
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ...............................................................................................................................21
NFOŚIGW OGŁASZA UNIJNY KONKURS NA BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH I CHŁODNICZYCH ............................21
MR: DO KOŃCA CZERWCA 2018 R. BĘDZIE MOŻNA SPRZEDAWAĆ KOTŁY O NIŻSZEJ KLASIE EMISYJNEJ .................21
RZĄD WYCENIŁ TECHNOLOGIE OZE. ZOBACZ KTO ZYSKAŁ, A KTO STRACIŁ ...............................................................21

PRODUKCJA BIOMETANU JAKO ALTERNATYWA WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ...............................21
POLACY SĄ „ANALFABETAMI ENERGETYCZNYMI”......................................................................................................21
ZMIANA TARYF DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH POZWOLI IM ZAOSZCZĘDZIĆ DO 160 ZŁ ROCZNIE ....................22
STANDARD NZEB W BUDOWNICTWIE WYMUSI WYKORZYSTANIE OZE [WYWIAD] ..................................................22
PUTIN ZADEKRETOWAŁ ROZWÓJ OZE ........................................................................................................................22
UNIJNE DOTACJE NA OZE NA LUBELSZCZYŹNIE. WKRÓTCE NABÓR WNIOSKÓW ......................................................22
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE........................................22
ANALIZA STRAT CIEPŁA Z POWIERZCHNI WODY OTWARTEJ NIECKI BASENOWEJ W UJĘCIU ROCZNYM ..................22
100 MILIONÓW NA INWESTYCJE W OZE. DLA ROLNIKÓW TAKŻE .............................................................................22
ZROZUMIEĆ DOM PASYWNY ......................................................................................................................................23
ANALIZA GRAFIKÓW OBCIĄŻEŃ WYBRANEGO SEGMENTU ODBIORCÓW NISKIEGO NAPIĘCIA ................................23
WYSOKIE KOSZTY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE ............................................................................................23
ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO ZA POMOCĄ SILNIKA STIRLINGA .............................................................................23
OCENA ENERGETYCZNA WYKORZYSTANIA ENERGII GAZU KOKSOWNICZEGO W UKŁADACH Z SILNIKIEM
TŁOKOWYM ORAZ KOTŁEM I TURBINĄ PAROWĄ ......................................................................................................23
WFOŚIGW W OLSZTYNIE KOŃCZY PROSUMENTA I ZACZYNA PROGRAM EWA .........................................................23
PRODUKTY - ARTYKUŁY REKLAMOWE
„WSPÓŁCZESNE BUDOWNICTWO DREWNIANE” – ISOVER PARTNEREM NOWEGO KIERUNKU NA AGH..................24
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ REMONTU DOMÓW W OPINII POLAKÓW
ORAZ SZANSĄ NA CZYSTSZE POWIETRZE ...................................................................................................................25
FIRMA VELUX PARTNEREM NETATMO W DZIEDZINIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W INTELIGENTNYM DOMU 27

OD REDAKCJI

W obecnym numerze INFORMACJI ZAE zamieszczamy ciekawy przegląd najważniejszych
informacji na temat energii w Polsce i na świecie zamieszczonych w prasie w ciągu 2016 roku. Zbiór ten
opracowano w Narodowej Agencji Poszanowania Energii i jest to obszerne zestawienie wydarzeń
ubiegłego roku, w którym można znaleźć informacje wcześniej nieznane. Zamieszczamy także 2-gą część
bardzo interesującego artykułu Jerzego Żurawskiego „Wentylacja z odzyskiem ciepła” oraz kolejny
odcinek „Rad dla Audytora”.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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SZKOLENIA

Kontynuowane są jednodniowe szkolenia dla
członków ZAE
Dnia 2 lutego odbyło się szkolenie pt. „Audytor
OZC dla zaawansowanych”.
Kolejne szkolenie odbędzie się 13 marca , a jego
tematem będzie „Głęboka Termomodernizacja –
rozwiązania techniczne dostosowane do wysokich
wymagań”.
W ramach szkolenia przedstawione zostaną nowe
rozwiązania techniczne i materiałowe dotyczące
ociepleń przegród i montażu okien odpowiadające

wymaganiom WT 21, a także metody optymalizacji
wartości współczynnika przenikania dla przegród
poddawanych termomodernizacji. Zgłoszenia
mailem na adres biuro@fpe.org.pl.
W dniach 7-9 marca Fundacja Poszanowania
Energii organizuje kurs przygotowujący do
opracowania audytów efektywności
energetycznej. Zgłoszenia mailem na adres
biuro@fpe.org.pl

TOPTEN OKNA 2017

Ruszyła IV edycja ogólnopolskiego konkursu TOPTEN
Okna 2017. Ma on na celu wyłonienie okien i drzwi o
najlepszej efektywności energetycznej przy
uwzględnieniu aspektów technicznych oraz
ekonomicznych.
Konkurs TOPTEN Okna 2017 ma pomóc inwestorom,
projektantom, audytorom energetycznym w doborze
dostępnej na polskim rynku stolarki budowlanej w
pięciu kategoriach:
- okna pionowe:
- okna drewniane,
- okna aluminiowe,

- okna PVC,
- okna dachowe,
- drzwi zewnętrzne.
Zasadą konkursu jest niezależna i bezstronna ocena
stolarki oparta na przeanalizowaniu deklarowanych
parametrów technicznych, potwierdzonych przez
badania wykonane w renomowanych,
kredytowanych jednostkach badawczych.
Ogłoszenie wyników odbędzie się na gali rozdania
nagród wraz z konferencją prasową w dniu 31 maja
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2017 o godzinie 16.00 w Warszawie w Hotelu MDM
przy Pl. Konstytucji 1.
Szczegóły konkursu na stronach:
- www.e-stolarka.pl/topten2017.html
- www.cieplej.pl
- www.topten.info.pl
- www.facebook.com/daeiswroclaw
Organizatorzy:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Mecenasi konkursu:
Saint-Gobain, Glassolutions, Oknaaluminiowe.pl,
Pilkington, Winkhaus
Patroni honorowi:
Polski Związek Okien i Drzwi, Zrzeszenie Audytorów
Energetycznych, Dolnośląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa, Dolnośląska Okręgowa
Izba Architektów, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie
"Poszanowanie Energii i Srodowiska"
Patroni medialni:
Izolacje, Rynek Instalacyjny, ADMINISTRATOR,
Ekspert Budowlany, Świat Szkła, Materiały
Budowlane, Kwartalnik Okno, Stolarka VIP, Okno
serwis, Okna w Polsce, Energia i Środowisko, Profi
Okno

Sekretarz konkursu:
Marek Klenk
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
tel. kom: 509 202 887
e-mail: marek@cieplej.pl
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ENERGETYCZNY PRZEGLĄD PRASY – PODSUMOWANIE
NAJWAZNIEJSZYCH INFORMACJI Z ROKU 2016

Narodowa Agencja Poszanowania Energii od ponad
roku prowadzi cotygodniowy przegląd prasy, który
można znaleźć w zakładce „przegląd prasy”.
Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych
wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów
w Polsce i na świecie z roku 2016. W niniejszym
zestawieniu przedstawiamy informacje związane
z działaniem NFOŚiGW w 2016, zmiany prawne
w dziedzinie energetyki, wydarzenia z sektora
odnawialnych źródeł energii, środowiska, a także
z pozostałych, jak sektor węglowy, ropy naftowej,
gazu ziemnego, energetyki jądrowej. Dalsze
informacje znajdują się w pozostałych informacjach
z Polski i ze świata.

1. NFOŚiGW - działania:
•

Ruszył projekt „Lokalne Partnerstwa
Niskoemisyjne”. W jego ramach tworzone są
narzędzia, które mają przekazać wiedzę
potrzebną do ustalenia rzeczywistego
zapotrzebowania na ciepło, potencjału
oszczędności z termomodernizacji, a także
niezbędne
informacje
dotyczące
przygotowania do inwestycji w ekologiczne
instalacje
oraz
w
inne
działania
termomodernizacyjne. (Czytaj więcej)

•

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w
zakresie efektywności energetycznej i OŹE.
Będzie on działał w ramach Projektu pt.:
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”. (Czytaj więcej)

•

NFOŚiGW zapowiedział nowy program
Region, który ma być następcą programów:
Prosument, Ryś i Kawka. (Czytaj więcej)

•

Platforma Zrównoważona Energia ZE
podsumowała i zestawiła dostępne dotacje w
ramach dla inwestycji w odnawialne źródła
energii i energetykę niskoemisyjną w roku

2016 w ramach krajowych programów.
(Czytaj więcej)
•

Władze NFOŚiGW podsumowały pierwszy rok
działalności oraz przedstawiły priorytety na
najbliższy rok. (Czytaj więcej)



Dodatkowe informacje o najważniejszych
programach priorytetowych NFOŚiGW
dotyczących efektywności energetycznej
 Program Ryś: „Poprawa efektywności
energetycznej
Część
4)
Ryś
–
termomodernizacja
budynków
jednorodzinnych”. Program nie został jednak
uruchomiony ze względu na brak możliwości
jego działania na terenie całego kraju. (Czytaj
więcej)
 Programy
"Wspieranie
rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii. Część 2 c)
Prosument – linia dofinansowania z
przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii"
(Czytaj więcej) oraz „Poprawa efektywności
energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów
na budowę domów energooszczędnych”
zakończono w lipcu 2016. (Czytaj więcej)
 W połowie czerwca 2016 roku, NFOŚiGW
ogłosił
listę
nowych
programów
priorytetowych na rok 2016 wraz z częściami
(Czytaj więcej). W programie 3. Ochrona
atmosfery/3.1 Poprawa jakości powietrza,
zostały wykreślone programy KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
oraz GAZELA BIS - Niskoemisyjny
zbiorowy publiczny transport miejski.
Dopisano jednak lub zostawiono cztery
części: Część 1) Energetyczne wykorzystanie
zasobów
geotermalnych,
Część
2)
Zmniejszenie
zużycia
energii
w
budownictwie, Część 3) Bocian –
Rozproszone, odnawialne źródła energii oraz
str. 6
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Część 4) Lemur – Energooszczędne Budynki
Użyteczności
Publicznej.
Z czterech
powyższych działają obecnie część 1 i 2, a pod
koniec roku przedłużono nabory wniosków do
20 czerwca 2017. Program 3.2 Poprawa
efektywności energetycznej również został
wycofany (a wraz z nim program LEMUR –
Energooszczędne Budynki Użyteczności
Publicznej oraz wcześniej wspomniany Ryś).
W zamian zaproponowano Program 3.2
System Zielonych Inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie
energią
w
budynkach
użyteczności
publicznej. Wycofano również program 3.3.
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych
źródeł energii, a wraz z nimi programy Część
1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne
źródła energii oraz Część 2) Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i
montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii. (Czytaj więcej)








Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020, a
efektywność energetyczna. W ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020, sektor
Energetyka – I oś: Zmniejszenie emisyjności
gospodarki wprowadzono następujące
działania i poddziałania:
Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji
dotyczących wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem
tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej. Nabór
wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31
grudnia 2016 roku i potrwa do 1 marca 2017.
(Czytaj więcej)
Działanie 1.2 Promowanie efektywności
energetycznej i korzystania z odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór
wniosków o dofinansowanie trwał od dnia 30
czerwca 2016 roku do 31 października 2016
roku. (Czytaj więcej)
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach

LUTY 2017

 poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach publicznych.
Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od
dnia 22 stycznia 2016 roku do 31 maja 2016
roku. (Czytaj więcej)
 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od
dnia 30 czerwca 2016 roku do 31
października 2016 roku. (Czytaj więcej)
 Poddziałanie 1.3.3 Ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w
zakresie efektywności energetycznej oraz
OZE. Projekt, który ruszył dnia 28 kwietnia
2016 roku. (Czytaj więcej)
 Pod koniec roku 2016 NFOŚiGW
poinformował, że będzie możliwe nowe
rozwiązanie dotyczące wsparcia inwestycji
finansowanych z funduszy europejskich.
Będzie to pomoc zwrotna, dzięki której
możliwe będzie ponowne wykorzystanie
środków na poziomie krajowym. Dzięki temu
środki pozwolą na wsparcie większej liczby
projektów, w dłuższym
perspektywie
czasowej.
Obecnie
możliwe
jest
dofinansowanie w takiej formie w ramach
działania 1.2 oraz podziałania 1.3.2. (Czytaj
więcej)

2. Prawo w energetyce:
•

Miasto Szczecin, jako pierwsze w Polsce oraz
jako jedne z pierwszych w Europie, przyjęło
uchwałę zgodnie z którą budynki posiadające
certyfikaty ekologiczne – LEED i BREEM będą
zwolnione z podatku od nieruchomości. Takie
rozwiązanie
może
zachęcić
nowych
inwestorów do budowania ekologicznego.
(Czytaj więcej)

•

Komisja Europejska potwierdziła zgodność
polskiego systemu wsparcia OZE opartego na
świadectwach pochodzenia, tzw. zielonych
certyfikatach, z unijnym prawem pomocy
publicznej. (Czytaj więcej)
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•

Ministerstwo Energii przyjęło Plan Rozwoju
Elektromobilności. Czy elektromobilność
może być kołem zamachowym dla rozwoju
polskiej gospodarki? (Czytaj więcej)

•

4 listopada weszło w życie Porozumienie
klimatyczne. (Czytaj więcej)

•

Małopolska przyjęła projekt
antysmogowej. (Czytaj więcej)

Rada UE zatwierdziła zaostrzone przepisy
ograniczające
emisję
zanieczyszczeń
powietrza. (Czytaj więcej)

•

Powołano podkomisję sejmową ds. polityki
energetycznej Unii Europejskiej. (Czytaj
więcej)

•

Coraz bliżej do przygotowania Ustawy o
rynku mocy. (Czytaj więcej)

•

W 2016 roku prezydent Andrzej Duda
podpisał wiele dokumentów związanych z
energetyką. Wśród nich są między innymi:
•
•
•

3. Energetyka odnawialna:
•

Na początku roku 2016 w Polsce było ponad
5005 MW mocy zainstalowanej w
elektrowniach wiatrowych. Przyrost rok do
roku wyniósł prawie 1300 MW (35%). (Czytaj
więcej) Pod koniec III kwartału 2016 wartość
ta wzrosła do 5788 MW. (Czytaj więcej)

•

W kwestii fotowoltaiki, w Polsce na początku
roku wartość mocy zainstalowanej wynosiła
71 MW (z czego 50 MW zainstalowano w
2015 roku). (Czytaj więcej) Pod koniec 2016
roku było to już ponad 190 MW (17,5 tys.
systemów fotowoltaicznych). (Czytaj więcej)
Na świecie jest już za to ponad 200 GWe
mocy zainstalowanej w PV. (Czytaj więcej) W
samych Chinach w 2016 roku zainstalowano
rekordową moc w elektrowniach PV,
przekraczającą 34 GW. (Czytaj więcej)

•

Łączna moc biogazowni rolniczych w Polsce
osiągnęła w 2016 roku 100 MW. Polski Rząd
chce podwoić tą wartość w ciągu najbliższych
czterech lat. (Czytaj więcej)

•

W roku 2016 w Stanach Zjednoczonych
przekroczono liczbę miliona instalacji
słonecznych. (Czytaj więcej)

•

W Polsce powstała pierwsza na świecie
fabryka
drukowanych
ogniw
fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

•

Saule Technologies, spółka utworzona przez
Olgę Malinkiewicz, przedstawiła pierwszy
moduł
fotowoltaiczny
wykonany
z
perowskitu. (Czytaj więcej)

•

W Maroko uruchomiono elektrownię
słoneczną typu CSP (Concentrated Solar
Power), której moc wynosi 160 MWe. To
dopiero pierwszy etap ogromnego projektu
elektrowni słonecznych na Saharze. Na
koniec 2018 roku planuje się wykonanie
następnych dwóch etapów projektu Noor o
mocy 350 MW. Wtedy też będzie to
największa na świecie elektrownia słoneczna
typu CSP. (Czytaj więcej)

uchwały

•

Ustawa o efektywności energetycznej.
(Czytaj więcej oraz czytaj więcej).
Ustawa o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych. (Czytaj więcej)
Nowelizacja Ustawy o odnawialnych
źródłach energii. (Czytaj więcej oraz
czytaj więcej)

•

Nowelizacja prawa energetycznego i
kilku innych ustaw dotyczących rynku
paliw płynnych. (Czytaj więcej)

•

Nowelizacja ustawy o prawie atomowym.
(Czytaj więcej)

•

Nowelizacja tzw. ustawy górniczej,
która między innymi zwiększa z 3 do 7
mld zł budżet na restrukturyzację
górnictwa. (Czytaj więcej)

•

Nowelizacja Prawa energetycznego
(Czytaj więcej) oraz ustawa o akcyzie dla
zakładów energochłonnych. (Czytaj
więcej)

LUTY 2017
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•

•

Chińczycy uruchomili największą na świecie
pływającą elektrownię fotowoltaiczną, której
moc wynosi 20 MW. (Czytaj więcej) W
Europie również zaczęto budowę największej
na kontynencie instalacji tego typu. Powstaje
ona w Wielkiej Brytanii i jej docelowa moc
wyniesie 6,3 MW. (Czytaj więcej)
W Wielkiej Brytanii miało miejsce
symboliczne wydarzenie. Ilość energii
wyprodukowana przez fotowoltaikę była
wyższa niż z węgla. (Czytaj więcej)

•

W Chile otworzono największą w Ameryce
Południowej farmę fotowoltaiczną, której
moc wynosi 246 MW. (Czytaj więcej)

•

W Indiach uruchomiono największą na
świecie farmę fotowoltaiczną o mocy 648
MW. Do tej pory największą farmą PV na
świecie była instalacja Desert Sunlight w
Kalifornii o mocy 550 MW. (Czytaj więcej)

•

•

•

•

W Australii uruchomiono największą na
świecie (10 MW) off-gridową farmę PV.
Instalacja współpracuje z magazynami energii
(baterie litowo-jonowe o łącznej mocy 6
MW). (Czytaj więcej)
W USA wybudowano największą na świecie
farmę słoneczną opartą na dwustronnych
modułach PV. (Czytaj więcej)
W miejscowości Normandy w Wielkiej
Brytanii otworzono pierwszą na świecie
drogę pokrytą panelami fotowoltaicznymi.
Okres testowy będzie trwał 2 lata. (Czytaj
więcej)

•

Niemiecki Instytut Fraunhofer ISE:
skoncentrowany moduł PV - 43,4 proc.
Wykorzystano w nim ogniwa PV w
technologii
czterozłączowej
(fourjunction). (Czytaj więcej)
Amerykański
First
Solar:
cienkowarstwowe ogniwo PV CdTe: 22,1
proc. (Czytaj więcej)

•

Japoński
Panasonic,
moduł
monokrystaliczny PV: 23 proc. (Czytaj
więcej)

•

Sharp: moduł PV w technologii
trójzłączowej (warstwy InGaP, GaAs i
InGaAs) - 31,17 proc. (Czytaj więcej)

•

Chiński Trina Solar: polikrystaliczny
moduł PV - 19,86 proc. (Czytaj więcej)

•

Europejskie konsorcjum Solliance, moduł
PV z perowskitu - 10 proc. (Czytaj więcej)
Rekord ogniwa osiągnęli również
naukowcy z EPFL, ogniwo perowskitowe
wytworzone metodą VASP (ang. vacuumflash solution processing) - 19,6 proc.
(Czytaj więcej)

•

Kaneka i NEDO, moduł PV z krzemu
krystalicznego,
24,37
proc. (Czytaj
więcej)

•

PGE Energia Odnawialna wybuduje pierwszą
morską farmę wiatrową w Polsce. (Czytaj
więcej)

•

W Niemczech zainstalowano najwyższą
turbinę wiatrową na świecie. Jej wysokość to
230 metrów. (Czytaj więcej)

•

Największa na świecie morska turbina
wiatrowe, o mocy 8 MW rozpoczęła
produkcję energii. (Czytaj więcej)

•

Tesla przejęła SolarCity, amerykańskiego
lidera
rynku
domowych
instalacji
fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

•

W roku 2016 Europa umocniła swoją pozycję
jako światowego lidera w budowie morskich
farm wiatrowych. W 2016 uruchomiono
morskie farmy wiatrowe o mocy 1,558 GW,
dzięki czemu w Europie jest już łącznie 12,631
GW. (Czytaj więcej)

•

Według badań CBOS połowa Polaków
zdecydowanie opowiada się za rozwojem
OZE. (Czytaj więcej)

•

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, dnia
26 grudnia 2016 wiatraki pokryły

W roku 2016 zostało ustanowionych wiele
rekordów
sprawności
w
branży
fotowoltaicznej. Są nimi między innymi:
•

LUTY 2017
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zapotrzebowanie na 1/3 mocy w Polsce.
(Czytaj więcej)
•

•

W
roku 2016 wartość świadectw
pochodzenia energii z OZE na Towarowej
Giełdzie Energii osiągała historyczne minima.
Po raz pierwszy historyczny rekord minimum
osiągnęły 2 czerwca spadając do wartości
69,70 zł/MWh. (Czytaj więcej) W ciągu roku
2016 przeciętna cena zielonych certyfikatów
na TGE spadła do średniej wartości w grudniu
na poziomie 38,77 zł/MWh. Dla porównania
w styczniu 2016 było to 114,77 zł/MWh.
(Czytaj więcej)
6 września 2016 roku, zgodnie z zapisami
nowelizacji ustawy o OZE, została zawarta
pierwsza transakcja, w której pojawiły się
błękitne certyfikaty. Sprzedano je po cenie
280,00 zł/MWh. (Czytaj więcej) Ceny
błękitnych certyfikatów, przyznawanym
producentom energii w biogazowniach
rolniczych, rosną i kilkukrotnie przewyższyły
ceny zielonych certyfikatów. (Czytaj więcej)

LUTY 2017

•

Stany Zjednoczone i Chiny ratyfikowały
porozumienie klimatyczne przyjęte w grudniu
2015 roku. Oba kraje odpowiedzialne są
razem za prawie 40 procent emisji CO2.
(Czytaj więcej) Również Unia Europejska
wyraziła zgodę na przyśpieszoną ratyfikację
porozumienia klimatycznego z Paryża. (Czytaj
więcej)

•

W polskim Ministerstwie Środowiska
powołano Komitet Sterujący ds. Krajowego
Programu Ochrony Powietrza (KPOP). Jego
podstawowym zadaniem będzie próba
poprawy jakości powietrza w Polsce. (Czytaj
więcej)

•

W listopadzie w Marrakeszu (Maroko) odbyła
się 22 Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (COP22). Podczas
szczytu po raz pierwszy spotkali się
sygnatariusze porozumienia paryskiego.
Ustalenia mówią, że konieczne jest
kontynuowanie
zdecydowanych
i
skutecznych działań, których celem jest
ochrona klimatu. (Czytaj więcej)

•

Polska będzie organizatorem szczytu
klimatycznego w 2018 roku - COP24. (Czytaj
więcej)

•

Ministerstwo Środowiska podsumowało rok.
Jakie sukcesy przyniósł rok 2016? (Czytaj
więcej)

•

Polski rząd wyemitował "zielone obligacje",
których wartość wynosi 750 mln euro. Polska
jest pierwszym krajem na świecie, który
wyemitował takie obligacje. Z nich będą
finansowane proekologiczne inwestycje.
(Czytaj więcej)

4. Klimat i środowisko:
•

•

•

•

Przyjęto tzw. uchwałę antysmogową dla
Gminy Miejskiej Kraków. Od 1 września 2019
roku nie będzie można ogrzewać domów
węglem i drewnem. (Czytaj więcej)
Komisja Europejska przedstawiła pierwszą
unijną
ocenę
dotyczącą
paryskiego
porozumienia klimatycznego. Wskazała
także, jakie dalsze kroki powinna podjąć UE.
Ekolodzy nie są zadowoleni z postanowień.
(Czytaj więcej) Weszło ono w życie 4
listopada. (Czytaj więcej)
Dnia 22 kwietnia br. podpisano porozumienie
klimatyczne.
Wraz
z
ponad
170
przedstawicielami państw świata, podpisała
je również Premier Polski, Beata Szydło.
(Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

Jak wynika z raportu Światowej Organizacji
Zdrowia
(WHO)
najbardziej
zanieczyszczonym miastem w Europie jest
Żywiec. W pierwszej 50 są aż 33 polskie
miasta. (Czytaj więcej)

•

Na zlecenie Ministerstw Energii wykonano
audyt w Kompanii Węglowej. Jakie są wyniki?
Co jest główną przyczyną trudnej sytuacji
KW? (Czytaj więcej) Wykonano również
audyt Katowickiego Holdingu Węglowego
(KHW). Zgodnie z rekomendacjami powinno
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się połączyć kopalnie w większe, bardziej
efektywne struktury. (Czytaj więcej)
•

•

•

•

W Katowicach podpisano porozumienie w
sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej
Grupy Górniczej (PGG).
Firma jest
największym
producentem
węgla
kamiennego w Unii Europejskiej. (Czytaj
więcej) Od dnia 1 lipca w Polskiej Grupie
Górniczej, zamiast 9 kopalń funkcjonują 3
zespolone. Zmiany organizacyjne mają się
przełożyć na niższe koszty. (Czytaj więcej)
Według
Financial
Times,
światowe
wydobycie w 2016, a także zużycie węgla było
na najniższym poziomie od 1980 roku. (Czytaj
więcej)
Zgodnie z danymi katowickiego oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) sierpień był
pierwszym od kilku lat miesiącem, gdy
średnia cena zbytu węgla była wyższa niż
średni koszt jego produkcji. (Czytaj więcej)
W listopadzie cena węgla koksowego była
najdroższa od 2011 roku i przekroczyła
poziom 300 dolarów za tonę. (Czytaj więcej)

•

Rząd Polski wraz z Unią Europejską ustalił
terminy, kiedy zostaną zamknięte kopalnie w
ramach programu pomocowego dla
górnictwa. (Czytaj więcej)

•

•

•

6. Ropa naftowa:

Zamknięto największą i jednocześnie ostatnią
elektrownię węglową w Szkocji – Longannet.
(Czytaj więcej)

•

Według Ministerstwa Energii Polska Grupa
Górnicza (PGG) oraz Katowickie Holding
Węglowy (KHW) powinny zostać połączone.
Dzięki temu, kopalnie KWH będą mogły dalej
funkcjonować. Szczegóły połączenia mają być
przedstawione do końca stycznia 2017 r.
(Czytaj więcej)
Pod koniec grudnia 2016 roku stan zapasów
węgla przy kopalniach w Polsce spadł do
najniższego poziomu od 10 lat. (Czytaj więcej)
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•

USA i Unia Europejska zniosły sankcje wobec
Iranu. (Czytaj więcej)

•

Na przełomie stycznia lutego 2016 cena ropy
Brent spadła poniżej 30 dolarów za baryłkę co
było najniższą wartością od 12 lat. (Czytaj
więcej) Dopiero w grudniu 2016 roku cena
ropy osiągnęła najwyższą wartość od lipca
2015 roku. (Czytaj więcej)

•

Połączono holendersko-brytyjskiego giganta
naftowego Royal Dutch Shell wraz z brytyjską
firmą wydobywczą BG Group. (Czytaj więcej)

•

Saudyjczycy przejęli kontrolę nad największą
rafinerią w USA. (Czytaj więcej)

•

Chiny zwiększyły import ropy naftowej do
najwyższej w historii kraju. (Czytaj więcej)

•

W Gdańsku swoją działalność rozpoczął
Terminal Naftowy PERN. (Czytaj więcej)

•

Rosja pobiła rekord wydobycia ropy od roku
1991. (Czytaj więcej)

•

Podpisano porozumienie OPEC w sprawie
ograniczenia wydobycia ropy naftowej.
Ograniczenie to zaczęło obowiązywać od 1
stycznia 2017 roku. (Czytaj więcej) Również
kraje spoza tego kartelu zgodziły się wspólnie
ograniczyć wydobycie ropy w celu
podniesienia jej ceny. (Czytaj więcej)

•

Jak podała w swoim raporcie amerykańska
Energy Information Administration, pod
koniec 2016 roku eksport ropy naftowej ze
Stanów Zjednoczonych sięgnął historycznego
rekordu osiągając 6,5 mln baryłek dziennie.
(Czytaj więcej)

•

W roku 2016 ceny paliw osiągnęły najniższą
wartość od 2009 roku. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

Najważniejsze wydarzenia w branży górniczej
w 2016 roku. (Czytaj więcej)

•

7 stycznia 2016 roku operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Polskie LNG
S.A oraz PGNiG SA rozpoczęły testy odbioru
gazu ziemnego z Terminalu LNG w
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Świnoujściu
do
krajowego
systemu
przesyłowego. (Czytaj więcej) 27 kwietnia
terminal LNG w Świnoujściu otrzymał
pozwolenie na użytkowanie. (Czytaj więcej)
Natomiast 19 czerwca zakończono pierwszą
komercyjną dostawę LNG do niego. (Czytaj
więcej)
•

•

Jerzy
Buzek,
pełniący
funkcję
przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych
i
Energii
Parlamentu
Europejskiego,
został
wybrany
na
sprawozdawcę
rozporządzenia
ws.
bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w
Unii Europejskiej. Dokument ten jest jednym
z najważniejszych aktów prawnych w
dziedzinie energetyki w UE. Jest on uważany
za jeden z fundamentów powstającej właśnie
Unii Energetycznej. (Czytaj więcej)
Pierwszy transport LNG z Ameryki trafił do
Europy do Sines w Portugalii. (Czytaj więcej)

•

Po raz pierwszy od 60 lat Stany zjednoczone
były eksporterem gazu ziemnego. (Czytaj
więcej)

•

Ruszyły konsultacje w sprawie gazociągu
Baltic Pipe. (Czytaj więcej)

•

prowadzenie badań środowiskowych i
lokalizacyjnych
w
dwóch
kolejnych
lokalizacjach:
"Lubiatowo-Kopalino"
i
„Żarnowiec". (Czytaj więcej)

URE poinformowało, że przez ostatnich 5 lat,
około 31 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę
gazu. W 2011 r. było to jedynie kilka
przypadków, w 2012 r. 210 przypadków, w
2013 r. wzrosło do 429, w 2014 r. do 7 007, w
2015 r. do 30749, natomiast w 2016 roku
rekordowe 78437 zmian sprzedawcy gazu.
(Czytaj więcej)

•

•

W roku 2016 przygotowano nowy sarkofag
dla elektrowni w Czarnobylu. (Czytaj więcej)

•

W Ameryce uruchomiono pierwszy od 20 lat
nowy reaktor jądrowy. (Czytaj więcej)

•

W roku 2016 minęło 5 lat od katastrofy w
Fukushimie. (Czytaj więcej) Według raportu
japońskiego
Instytutu
Ekonomii
w
Energetyce, w ciągu najbliższych kilku lat
ponownie będą podłączane reaktory jądrowe
w Japonii. (Czytaj więcej) Wznowiono już
pracę w części bloków jądrowych. (Czytaj
więcej)

•

Wydano ostateczną, pozytywną decyzję
dotyczącą budowy elektrowni jądrowej
Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii. (Czytaj
więcej)

•

W roku 2016 pojawiły się problemy związane
z budową elektrowni jądrowej w Ostrowcu.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
(MAEA) ogłosiła wnioski z przeglądu dozoru
nad jej budową elektrowni i stwierdziła, że
należy poprawić obecny system reagowania
na nieprzewidziane sytuacje. (Czytaj więcej)

•

Chiny budują swoją pierwszą pływającą
elektrownię jądrową. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

Przez cały rok 2016 trwały negocjacje
związane z realizacją projektu Nord Stream 2.
Pomimo wielu niepewności, Gazprom jest
pewien, że zrealizuje ten projekt. (Czytaj
więcej)

•

Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej o
ustawie „wiatrakowej”. (Czytaj więcej)

•

Wywiad z Marcinem Popkiewiczem,
analitykiem megatrendów, autorem książek,
między innymi: "Rewolucja energetyczna. Ale
po co?". Jego zdaniem nadchodzą ogromne
zmiany
w
sektorze
energetycznym.
Najwyższy czas, aby pożegnać paliwa
kopalne. (Czytaj więcej)

•

Wywiad z panią Sylwią Koch-Kopyszko,
prezesem Unii Producentów i Pracodawców

8. Energia jądrowa:
•

LUTY 2017

1 lutego PGE EJ zrezygnowała z lokalizacji
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w
Choczewie.
PGE
EJ
zapowiedziała
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Przemysłu Biogazowego (UPEBI) nt. sytuacji
biogazowni rolniczych po wejściu w życie
nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach
energii w Polsce. (Czytaj więcej)
•

Rozmowa z profesorem Janem Popczykiem
nt. „Miliona aut elektrycznych”. Czy cel ten
jest możliwy do osiągnięcia w Polsce? (Czytaj
więcej)

•

Donata Nowak, zastępca dyrektora w
Departamencie Efektywności Energetycznej i
Kogeneracji, URE nt. świadectw efektywności
energetycznej
zgodnie
z
przepisami
najnowszej
Ustawy
o
efektywności
energetycznej. (Czytaj więcej)

•

Komentarz dr inż. Andrzeja Strupczewskiego,
prof. nadzwyczajnego Narodowego Centrum
Badań Jądrowych z okazji 30 rocznicy awarii
w Czarnobylu nt. możliwości powtórzenia się
podobnej katastrofy. (Czytaj więcej)

zapotrzebowania na moc o 116 MW i wyniósł
22750 MW. (Czytaj więcej)
•

Od lipca rachunki za energię zawierają
dodatkowo opłatę OZEw wysokości 2,51 zł/
MWh. (Czytaj więcej)

•

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z
innymi
resortami
przygotowało
i
przedstawiło projekt „Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”. Dokument te
wskazuje między innymi kierunki rozwoju
energetyki w Polsce. Szczególną uwagę
poświęcono
poprawie
efektywności
energetycznej i rozwojowi odnawialnych
źródeł energii. (Czytaj więcej)

•

W okolicach Pucka, powstał pierwszy w
Polsce magazyn energii o mocy 0.75 MW i 1,5
MWh pojemności. Wspólnie z zaplanowaną
farmą PV oraz istniejącymi już elektrowniami
wiatrowymi, biogazownią i odbiorcami,
utworzy lokalny obszar bilansowania (LOB).
(Czytaj więcej)

•

19 października została powołana spółka
ElectroMobility Poland. Powołały ją PGE
Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea
oraz Tauron Polska. Jej powstanie ma się
przyczynić
do
powstania
systemu
elektromobilności w Polsce. (Czytaj więcej)

•

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR) uruchomił Program Finansowania
Efektywności Energetycznej w Budynkach
Mieszkalnych w Polsce o nazwie PolREFF.
(Czytaj więcej) Program pomoże finansować
inwestycje przynoszące oszczędność energii
dla właścicieli mieszkań, domów oraz
budynków mieszkalnych. Wnioski można
składać od listopada 2016 roku. (Czytaj
więcej)

•

Pod koniec roku w Polsce ruszyły pierwsze
aukcje OZE. (Czytaj więcej)

•

W roku 2016, po raz drugi od 1989 roku
Polska była importerem energii elektrycznej.
(Czytaj więcej)

•

Urząd Regulacji Energetyki nt. zmian w
Polskiej energetyce w 2016 roku. (Czytaj
więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:
•

16 lutego przyjęto „Plan na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”, tzw. Plan
Morawieckiego. Jakie są jego główne
założenia? (Czytaj więcej) Pojawiały się
zarówno pozytywne, jak i negatywne
głosy dotyczące tego planu. (Czytaj więcej)

•

Ministerstwo Energii przejęło nadzór nad
spółkami energetycznymi w Polsce. (Czytaj
więcej)

•

W roku 2016 moc całego systemu
elektroenergetycznego przekroczyła barierę
40 GW mocy. (Czytaj więcej)

•

Rząd Polski chce miliona samochodów
elektrycznych w Polsce wciągu 10 lat. (Czytaj
więcej)

•

23 czerwca został pobity historyczny rekord
letniego zapotrzebowania na moc i wynosił
on 22633,6 MW (aż o 448 MW wyższe od
ubiegłorocznego rekordu z 7 sierpnia). W tym
czasie ceny energii elektrycznej w Polsce były
najwyższe w Europie. (Czytaj więcej) Dzień
później został pobity kolejny rekord letniego
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•

Podsumowanie roku 2016 na Towarowej
Giełdzie Energii. (Czytaj więcej)

•

Komisja Europejska opublikowała dokument
EU Heating and Cooling Strategy, który jest
pierwszym tego typu programem, tzn. takim,
który dotyczy wyodrębnionych zagadnień
ogrzewania oraz chłodzenia w budynkach
mieszkalnych i komercyjnych. Nowa
europejska strategia ws. ogrzewania i
chłodzenia ma sprawić, że Europa będzie się
chłodzić i grzać energooszczędnie. (Czytaj
więcej)

•

Elon Musk otworzył oficjalnie fabrykę baterii
litowo-jonowych: Gigafactory. To największe
tego typu fabryka na świecie. (Czytaj więcej)

•

Komisja Europejska opublikowała nowy tzw.
scenariusz referencyjny, który zawiera
prognozy rozwoju energetyki do 2050 r.
Ostatni scenariusz prezentowano w 2013
roku. (Czytaj więcej)

•

Rozpoczęto
budowę
transgranicznego
połączenia energetycznego między Niemcami
a Norwegią. (Czytaj więcej)

•

Europejskie
stowarzyszenie
branży
motoryzacyjnej ACEA przedstawiło dane
dotyczące europejskiego rynku samochodów
elektrycznych w 2016 roku. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:
•

•

•

Pojawił się raport zamówiony przez Komisję
Europejską, który analizuje gospodarkę
odpadami w 28 stolicach Unii Europejskiej.
Polska zajęła 25 miejsce. (Czytaj więcej)
Opublikowano również raport dotyczący
realizacji w państwach UE i Norwegii zadań
zawartych w Dyrektywie w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków.
(Czytaj więcej)
Siemens pobił rekord świata sprawności
bloku energetycznego. Podczas testów bloku
gazowo-parowego
Fortuna
osiągnięto
maksymalną
moc
elektryczną 603,8
megawatów (MW), i jest to rekordowa
wartość
dla
instalacji
w
układzie
jednowałowym. Sprawność turbiny gazowoparowej wyniosła 61,5 proc. dzięki czemu
poprawiono poprzedni rekord świata
(również Siemensa) wynoszący 60,75 proc.
(Czytaj więcej)
W Korei Południowej powstał największy na
świecie system magazynowania energii.
Wykorzystuje on technologię litowo-niklowomanganowo-kobaltową
(LiNMC). Japończycy wkrótce uruchomią też
największy na świecie testowy system
magazynowania energii. (Czytaj więcej)
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Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.
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AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW – OGÓLNE
UWAGI

Audyty energetyczne przedsiębiorstw zostały
wprowadzone
w
ustawie
o efektywności
energetycznej z 2016 roku (Dz.U. z 2016, poz.831).
Jednak zasady ich sporządzania zostały w ustawie
opisane w sposób bardzo ogólny, w związku z czym
istnieją wątpliwości jak taki audyt sporządzić.
Audyty , które były dotychczas wykonywane stanowią
przygotowanie do konkretnych pojedynczych
przedsięwzięć i są wykonywane w sytuacji, gdy
inwestor ma już zamiar wykonania przedsięwzięcia, a
audytor pomaga mu określić szczegółowe środki
realizacji oraz przewidywane efekty.
Audyt przedsiębiorstwa nie jest przygotowaniem do
konkretnych przedsięwzięć i jest wykonywany w
sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie rozpatruje
problemów poprawy efektywności energetycznej i
nie planuje przedsięwzięć w tym zakresie . Zadaniem
audytu jest dokonanie oceny użytkowania energii w
przedsiębiorstwie i wskazanie w jakich dziedzinach i
jakie są możliwości
poprawy efektywności
energetycznej i wymykające stąd korzyści dla
przedsiębiorstwa.
W związku z tym:
1. Najważniejszym
celem
audytu
jest
identyfikacja stanu zużycia energii w
przedsiębiorstwie i ocena tego stanu.
Wielkość zużycia energii w poszczególnych
gospodarkach , obiektach, instalacjach i
urządzeniach powinna być określona w
sposób możliwie najbardziej dokładny.
2. Propozycje przedsięwzięć na rzecz poprawy
efektywności energetycznej określa się tylko
dla tych wybranych dziedzin, w których
występuje możliwość poprawy efektywności
energetycznej. Dla tych dziedzin określa się
propozycje realizacji przedsięwzięć
,
natomiast bezpośrednie przygotowanie dla
tych przedsięwzięć będą stanowić audyty,
które zostaną w przyszłości opracowane dla
każdego konkretnego przedsięwzięcia.

1) Punktem wyjścia audytu
powinno być
ustalenie wielkości rocznego zużycia w
przedsiębiorstwie energii we wszystkich
nośnikach, a więc :
 Zużycie ciepła z sieci lub własnego źródła,
 Zużycie energii elektrycznej.
Ewentualnie także :
 Zużycie gazu z sieci,
 Zużycie paliw w transporcie (paliwo
płynne lub gaz).
2) Następnie trzeba wyodrębnić poszczególne
obszary zużycia energii ( np. ogrzewanie
budynków, oświetlenie wewnętrzne i
zewnętrzne,
zasilanie
poszczególnych
wydziałów czy linii produkcyjnych), dla tych
obszarów określić istniejące zużycie, ocenić
czy jest ono na racjonalnym poziomie i czy
jest możliwe i opłacalne podjęcie działań
umożliwiających zmniejszenie istniejącego
zużycia.
Takie
oceny
trzeba
wykonać
dla
wyodrębnionych obszarów zużycia energii ,
które w sumie dotyczą co najmniej 90 %
ogólnego zużycia.
3) Dla tych obszarów w których zostanie
stwierdzone, że celowe i opłacalne jest
podjęcie
działań
umożliwiających
zmniejszenie
zużycia
energii
trzeba
sformułować propozycje przedsięwzięć
określając ich środki techniczne, koszty oraz
efekty energetyczne i ekonomiczne.
4) Zestawienie proponowanych przedsięwzięć i
ich efekty energetyczne podaje się w
informacji składanej w URE. Oszczędności
energii w poszczególnych nośnikach należy
podać w jednolitej jednostce czyli toe.

A więc tok opracowana audytu energetycznego
przedsiębiorstwa powinien być następujący:

Do spisu treści
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WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA – CZĘŚĆ II

1

Jerzy Żurawski

Zapewnienie komfortu użytkowania dla osób
przebywających w pomieszczeniu stał się dużym
wyzwaniem dla producentów central wentylacyjnych.
Jakość powietrza jaką dostarczamy do pomieszczeń
powinna
posiadać
odpowiednie
parametry
(temperaturę i wilgotność), które pozwolą
na
uzyskanie dobrego samopoczucia. Jakość powietrza,
zwłaszcza wilgotność , może mieć również znaczący
wpływ na stan techniczny budynku. Duża wilgotność
powietrza oraz nieprawidłowo zaprojektowane węzły
budynku może powodować rozwój grzybów i pleśni.
Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest
zastosowanie wentylacji, która pozwoli na odzysk
ciepła powyżej 90 %. Efekty takie są możliwe są do
uzyskania
przez
zastosowanie
wentylacji
mechanicznej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła
oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC.
Wprowadzenie pompy ciepła za rekuperatorem
pozwala na pracę układu na ogrzewanie i chłodzenie
Urządzenie pozwala na utrzymanie komfortu
cieplnego zarówno latem jak i zimą. Zastosowanie
wydajnego, bezprzeponowego GWC w połączeniu z
centralą pozwala na utrzymanie prawidłowej
wilgotności powietrza zimą ( GWC dowilża powietrze)
a latem na jego osuszenie ( GWC osusza powietrze).
Prawidłowa wilgotność i temperatura nawiewanego
powietrza są jednym z najistotniejszych parametrów
decydujących o komforcie użytkowania pomieszczeń.
Wbudowana pompa ciepła pozwala na realizowanie z
najwyższą efektywnością funkcji ogrzewania i
chłodzenia. W przypadku funkcji grzania w zależności
od tego czy korzystamy z gruntowego wymiennika

ciepła, czy też zewnętrzny strumień powietrza trafia
bezpośrednio do centrali, zostaje on wstępnie ogrzany
(GWC lub nagrzewnica wstępna). Tak przygotowane
powietrze
przechodzi
przez
wymiennik
przeciwprądowy gdzie przejmuje dodatkowo część
ciepła z powietrza usuwanego. Następnie trafia na
skraplacz gdzie następuje ogrzanie strumienia do
temperatury, która umożliwia zastosowanie centrali
wentylacyjnej jako źródła ogrzewania budynku.
Natomiast powietrze wywiewane, stanowiące dolne
źródło ciepła dla powietrznej pompy ciepła, trafia z
kolei na parowacz gdzie oddaje część energii cieplnej
W okresie letnim powietrze napływa do centrali
bezpośrednio z otoczenia lub z GWC(Gruntowy
Wymiennik Ciepła). Strumień kierowany jest bypassem omijając wymiennik ciepła i trafia
bezpośrednio na wymiennik PC parowacz.
Na
parowaczu następuje odebranie porcji ciepła poprzez
odparowanie czynnika obiegowego w wymienniku
pompy ciepła. Powietrze „omywając” parowacz jest
ochładzane a potem kierowane do instalacji
nawiewnej.
Jeżeli jest techniczna możliwość zastosowania
gruntowego wymiennika ciepła GWC należy instalację
wentylacyjną
uzupełnić
o
rurowy
lub
powierzchniowym
wymiennik.
Powierzchniowe
wymienniki są wydajniejsze i mogą być zlokalizowane
pod budynkiem, co ma korzystny wpływ na koszty
eksploatacyjne i inwestycyjne. Zastosowanie GWC
pozwala wyeliminować grzałkę potrzebną do
rozmrażania wymiennika, wstępne podgrzewanie
powietrza zimą i schładzanie latem.

Rysunek 1. Schemat pracy centrali rekuperacyjnoklimatyzacyjno-grzewczej w okresie grzewczym oraz
chłodniczym.
Funkcje
realizowane
przez
centrale
rekuperacyjno-klimatyzacyjno-grzewcze z GWC:

1
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WENTYLACJA
 wentylacja nawiewno-wywiewna,
 odzysk ciepła z powietrza zużytego,
 filtracja powietrza,
 nawilżanie powietrza w okresie zimowym.

OGRZEWANIE
 ogrzewanie nadmuchowe,
 ogrzewanie wodne niskotemperaturowe,
 przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

CHŁODZENIE
 chłodzenie nadmuchowe:
 bierne (en. chłodnicza pochodzi z GWC )
 czynne (en. chłodnicza z GWC i pompy ciepła
centrali).

W centralach zastosowano powietrzne pompy ciepła
o SCOP ≥ 5,5 , które w połączeniu z gruntowym
wymiennikiem ciepła GWC stanowią bardzo
efektywne źródło ciepła do celów grzewczych. Pompa
ciepła ogrzewa powietrze nawiewane oraz czynnik
grzewczy na cele c.w.u. i c.o. W porze letniej chłód
oraz osuszanie powietrza realizowane są przez
centrale rekuperacyjno-klimatyzacyjno-grzewcze, są
wyposażone w tzw. „by-pass”, który umożliwia
nawiew
chłodnego
powietrze
bezpośrednio
z gruntowego wymiennika ciepła. Dodatkowo pompa
ciepła może załączać się w trybie chłodzenia. Tryb ten
działa automatycznie na podstawie wskazań czujnika
wilgotności
i
temperatury
powietrza
w budynku. Minimum 80% dostarczanej przez układ
energii chłodu powinno pochodzić z gruntowego
wymiennika ciepła GWC. Głównym zadaniem pracy
pompy ciepła w trybie chłodzenia jest osuszenie
powietrza wentylacyjnego.
W okresie zimowym zastosowanie gruntowego
wymiennika ciepła w sposób znaczący wpływa na
ustabilizowanie się warunków wilgotnościowych w
pomieszczeniach.
Bezprzeponowy
przepływ
powietrza w wymienniku powoduje naturalne
dowilżanie. Ilość dostarczanej przez GWC wilgoci
uzależniona jest od rodzaju gruntu i wysokości
występowania wód gruntowych. Dodatkowe
nawilżanie powietrza nawiewanego realizowane jest
poprzez moduł ewaporacyjnego nawilżacza. Moduł
ten powinien znajdować się wewnątrz centrali za
nagrzewnicą pompy ciepła. Układ ten zapewnia
utrzymanie pożądanej wilgotności powietrza w
budynku w zakresie 35-50%.
Pompy ciepła central układu wyposażone są w dwa
niezależne płytowe wymienniki wodne. Jeden
przygotowuje czynnik grzewczy na cele ogrzewania
wodnego niskotemperaturowego a drugi służy do
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przygotowania ciepłej wody użytkowej. Takie
połączenie umożliwia w okresie grzewczym
podgrzanie ciepłej wody użytkowej do wysokiej
wartości temperatury oraz znacznie zwiększyć COP
w porównaniu do rozwiązań z jednym wymiennikiem
(skraplaczem). W PFU przewidziano system
dystrybucji powietrza w układzie kanałów
prowadzonych na stropie w izolacji, pod warstwą
wylewki.
Regulacja w funkcji ogrzewania: Temperatura
poszczególnych stref i pomieszczeń powinna być
centralnie monitorowana (poprzez BMS). Wentylacja
z systemem sterowanym strefowym w oparciu o
parametry: CO2 oraz temperatury pomieszczenia z
możliwością centralnego sterowania w ramach BMS.
Wentylacja realizowana wyłącznie z udziałem 100%
świeżego powietrza. Instalacja wentylacyjna powinna
spełniać warunek: SFP <0,88 kW/(m3/s) - łącznie dla
nawiewu + wywiewu, dla projektowego strumienia
wentylacyjnego.
Poszczególne
strefy
lub
pomieszczenia powinny być wyposażone w układy
regulowane na podstawie stężenia CO2, z
możliwością sterownia poprze BMS. Wymagane jest
zastosowanie
gruntowych
powierzchniowych
powietrznych wymienników ciepła o korzystnie
bezprzeponowym charakterze wymiany cieplnej i
udokumentowanym działaniu antybakteryjnym.
Zalecane jest umieszczenie GWC pod posadzkami
budynków. Termoizolacja posadzek lub płyty
fundamentowej powinna być wówczas wzmocniona i
U nie powinno być większa U = 0,15 W/m2K.
Minimalna całkowita sprawność temperaturowa
odzysku ciepła (GWC + rekuperacja) 87%. Centrale
powinny
być
wyposażone
w
systemy
automatycznego
równoważenia
przepływów
strumieni nawiewnego z wywiewnym.
Należy przewidzieć niezbędną ilość układów
wentylacyjnych i chłodniczych, które zapewnią
odpowiednią wymianę powietrza w poszczególnych
pomieszczeniach
wynikającą
z
warunków
technologicznych i sanitarno - higienicznych oraz
zapewnią optymalne parametry fizyczne powietrza
wewnętrznego, wynikające z ich przeznaczenia
(funkcji) PN i przepisów. Należy przewidzieć
całoroczne normowanie temperatury powietrza w
pomieszczeniach zgodnie z Warunkami technicznymi
oraz zgodnie z normą PN-EN 15251:2012.
W przyjętych rozwiązaniach należy szczególną uwagę
zwrócić na odzysk ciepła z powierza wywiewanego.
Przyjęte rozwiązania w zakresie ponownego
wykorzystania ciepła w wyniku odzysku należy
uwzględnić w bilansie cieplnym budynku i doborze
urządzeń.
str. 17

Do spisu treści

ARTYKUŁY I INFORMACJE TECHNICZNE

Pomieszczenie serwerowni ma być wyposażone w
osobny
system
klimatyzacji
i
wentylacji
uwzględniający wymogi zamontowanych w nich
urządzeń określonych przez producenta.
Należy przewidzieć osobne układy wentylacyjne dla
pomieszczeń o różnych przeznaczeniach higienicznosanitarnych. Regulacja działania wentylacji w oparciu
o parametry: CO2 i temperaturę wewnętrzną.
Centrale wentylacyjne – wymagania
Oczyszczanie powietrza. Zależnie od charakteru
pomieszczeń obsługiwanych przez zespół nawiewny
należy stosować jedno lub wielostopniowe
oczyszczanie
powietrza
wentylacyjnego
z
zastosowaniem odpowiednich do wymogów danego
pomieszczenia grupy pomieszczeń, lub urządzeń
filtrów.
Ogrzewanie powietrza. Każda z central mogą być
wyposażona w nagrzewnice zasilaną z centralnego
źródła przygotowania ciepła. Do nagrzewnic central
wentylacyjnych należy zapewnić dopływ czynnika
grzewczego w sezonie grzewczym i w okresach
przejściowych oraz czynnika chłodniczego. Parametry
czynnika grzewczego - woda 35/25°C.
Chłodzenie powietrza. Należy przewidzieć aktywne
chłodzenie (suszenie) powietrza do parametrów
poniżej krzywej duszności, niezależnie od warunków
zewnętrznych na podstawie wskazań higrometru
pomieszczeniowego.
Tłumienie hałasu i drgań. Poziom dźwięku hałasu w
pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie przy
pracy urządzeń wentylacyjnych bez innych źródeł
hałasu nie powinien przekraczać wartości
wyspecyfikowanych poniżej oraz wartości podanych
poniżej:
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Podsumowanie
Projektowanie i wykonywanie budynków już do 2017
roku ze względu na ograniczenia w zakresie
energochłonności budynków, wymagać będzie
stosowanie pompy ciepła lub wentylacji z odzyskiem
ciepła. Zastosowanie pompy ciepła jest wymaga
większych
nakładów
inwestycyjnych.
Koszt
kompletnej instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła
dla domku jednorodzinnego 120-150 m2 nie waha się
w przedziale 17 do 20 tysięcy złotych. Zastosowanie
wentylacji z odzyskiem ciepła gwarantuje lepszą
jakość
powietrza.
Wyposażenie
układu
wentylacyjnego z rekuperatorem w GWC oraz pompę
ciepła pozwala zoptymalizować koszty inwestycyjne
oraz zapewnić oczekiwany przez użytkowników
komfort powietrza przez cały rok.

 biura
40 dB (A),
 sale konferencyjne i wielofunkcyjne
40 dB (A),
 jadalnia
45 dB (A),
 kuchnia
45 dB (A),
 pomieszczenia sypialne
40dB (A),
 pomieszczenia socjalne
45 dB (A),
 WC
45 dB (A),
 magazyny
55 dB (A),
 pomieszczenia techniczne
65 dB (A).
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NA KUJAWACH I POMORZU STAWIAJĄ NA ENERGIĘ
SŁONECZNĄ

PROGRAM PRZYJAZNY DOM. NOWA OFERTA DLA
MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA

Trwa
nabór
wniosków
w
konkursach
o dofinansowanie projektów dotyczących produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Czytaj więcej
Źródło: Portal agropolska.pl

WFOŚiGW
w
Rzeszowie
poinformował
o uruchomieniu programu o nazwie "Przyjazny dom",
w ramach którego mieszkańcy woj. podkarpackiego
będą mogli ubiegać się o preferencyjne finansowanie
m.in. inwestycji w domowe instalacje OZE. W ich
przypadku – w przeciwieństwie do innych działań,
które obejmie program Przyjazny dom – nie
przewiduje się dofinansowania w postaci dotacji.
Czytaj więcej

BRYTYJCZYCY PRZETESTUJĄ WIRTUALNĄ
ELEKTROWNIĘ

Źródło: Portal gramwzielone.pl

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, na Wyspach
rozpoczyna się kolejny projekt, w ramach którego
brytyjskie gospodarstwa domowe posiadające
instalacje fotowoltaiczne przetestują domowe
magazyny energii. - Projekt to odpowiedź na to, co
jeszcze
do
niedawna
wydawałoby
się
nieprawdopodobnym wyzwaniem w Wielkiej Brytanii
- na nadmiar energii słonecznej - komentuje brytyjski
"The
Guardian".

ANALIZA OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ
MIKROBIOGAZOWNI ROLNICZEJ

W artykule omówiono rozwój mikrobiogazowni
rolniczych w Polsce. Przedstawiono argumenty
sprzyjające i niesprzyjające tego typu instalacjom do
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na potrzeby
gospodarstwa rolnego. Następnie przedstawiono
charakterystykę
zbudowanej
mikrobiogazowni
o mocy 7 kW opartej konstrukcyjnie o kontener
morski typu 40HC.

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Źródło: Portal cire.pl
Źródło: Portal cire.pl

10 NAJWAŻNIEJSZYCH TRENDÓW DLA RYNKU ENERGII
NA 2017 R. WEDŁUG BLOOMBERGA

RUSZAJĄ DOTACJE DLA PROSUMENTÓW Z WOJ.
ŁÓDZKIEGO

Analitycy
Bloomberga,
największej
agencji

informacyjnej na świecie, wskazują na 10
najważniejszych – ich zdaniem – trendów w
globalnym sektorze energetycznym, których mamy
być świadkami w 2017 r.

Od wczoraj mieszkańcy woj. łódzkiego mogą składać
wnioski w programie dopłat do kredytów bankowych,
z których można sfinansować m.in. inwestycje
w domowe instalacje odnawialnych źródeł energii.
Czytaj więcej
Źródło: Portal gramwzielone.pl

Czytaj więcej
Źródło: Portal gramwzielone.pl
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DOTACJE NA OZE W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM.
RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

NOWY OBOWIĄZEK ENERGETYCZNY DLA FIRM- KARY
DO 5% OBROTU

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jutro uruchamia
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania
2.10
"Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych źródeł".

Zgodnie z nowymi przepisami duże firmy muszą do
końca września przeprowadzić audyt energetyczny.
Wbrew pozorom nie zostało dużo czasu –
przestrzegają eksperci, gdyż przy średniej komplikacji
taki audyt może trwać ok. 3–4 miesięcy. Za
niedopełnienie tego obowiązku firmom grożą kary
w wysokości nawet 5 proc. rocznych obrotów.
Przeprowadzenie audytu nie tylko musi być kolejnym
obowiązkiem, lecz także może być dużą korzyścią.

Czytaj więcej
Źródło: Portal gramwzielone.pl

Czytaj więcej

NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY O WSPIERANIU
TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

Źródło: Portal energetyka24.com

W dniu 20 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano
nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy
o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 615),
2) ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
działach administracji rządowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1250).

ZMIANY W AKCYZIE ORAZ PRZEPISACH
REGULACYJNYCH ISTOTNE DLA BRANŻY
CIEPŁOWNICZEJ

1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 21
października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym
wprowadzająca
istotne
zmiany
w dotychczasowym systemie zwolnień od akcyzy dla
wyrobów
węglowych.
Celem
zmian
jest
dostosowanie polskich przepisów akcyzowych do
wymogów unijnych, dotyczących zwolnienia od
akcyzy wyrobów węglowych.

Aktualna treść ustawy dostępna jest tutaj.
Czytaj więcej

Publikacja tekstu jednolitego nie powoduje
jakichkolwiek zmian merytorycznych. Jest jedynie
zebraniem i uporządkowaniem dokonanych w
ostatnim czasie nowelizacji. Jej zadaniem jest
ułatwienie codziennej pracy osobom korzystającym
z tekstów ustaw.
Czytaj więcej
Źródło: Portal teraz-srodowisko.pl

Źródło: Portal cire.pl

SMART WINDOW, CZYLI OKNO, KTÓRE NAŁADUJE
TELEFON KOMÓRKOWY

Naukowcy z Uniwersytetu w Maryland opracowali
technologię „Smart Window”, czyli okna, które dzięki
możliwości zmiany padających na nie promieni
słonecznych na energię elektryczną będą mogły
naładować np. urządzenia domowe. Dodatkową ich
funkcją jest regulacja przejrzystości.
Czytaj więcej
Źródło: Portal rynekinfrastruktury.pl
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Szczepańskiej. Wprowadzony ma
stosowania tzw. rusztów awaryjnych.

BIAŁYSTOK. 450 WŁAŚCICIELI DOMÓW DOSTANIE
DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW I NA SOLARY

być

zakaz

Czytaj więcej

450 właścicieli domów w Białymstoku otrzyma do
2019 r. unijne dotacje do wymiany starych kotłów
grzewczych na ekologiczne lub na instalację
kolektorów słonecznych. Od 6-14 lutego chętni mogą
się zgłaszać do białostockiego magistratu.

Źródło: Portal cire.pl

RZĄD WYCENIŁ TECHNOLOGIE OZE. ZOBACZ KTO
ZYSKAŁ, A KTO STRACIŁ

Czytaj więcej

Resort energii opublikował w środę pierwsze
propozycje cen referencyjnych dla aukcji OZE w 2017
r. W porównaniu do roku poprzedniego, rząd
zdecydował się wprowadzić aż dwanaście korekt.

Źródło: Portal cire.pl

PRZEDSIĘBIORCY, JST I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
Z DRUGĄ SZANSĄ NA UNIJNE DOFINANSOWANIE
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Czytaj więcej

147 mln zł zarezerwowano na drugi konkurs
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w ramach działania 1.5 Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu. O środki na wspieranie
efektywności energetycznej będzie można ubiegać się
w NFOŚiGW przez dwa miesiące, od 28 lutego do 28
kwietnia 2017 r.
Czytaj więcej
Źródło: Portal cire.pl

Źródło: Portal teraz-srodowisko.pl

PRODUKCJA BIOMETANU JAKO ALTERNATYWA
WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dynamiczny rozwój biogazowni rolniczych jako
jednego z podsektorów branży OZE związany jest z
wprowadzaniem przez ustawodawcę korzystnych
rozwiązań prawnych.
Czytaj więcej

NFOŚIGW OGŁASZA UNIJNY KONKURS NA BUDOWĘ
SIECI CIEPŁOWNICZYCH I CHŁODNICZYCH

Źródło: Portal cire.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej rozdysponuje 125 mln zł w ramach drugiego
konkursu POIiŚ poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze
i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Projekty od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r. mogą
składać m.in.: przedsiębiorcy, JST i spółdzielnie
mieszkaniowe.
Czytaj więcej
Źródło: Portal cire.pl
MR: DO KOŃCA CZERWCA 2018 R. BĘDZIE MOŻNA
SPRZEDAWAĆ KOTŁY O NIŻSZEJ KLASIE EMISYJNEJ

POLACY SĄ „ANALFABETAMI ENERGETYCZNYMI”

Polskie rodziny wydają na energię i paliwa 100 mld zł
rocznie. Z tego niemal połowę na energię zużywaną w
domu lub mieszkaniu. Słabo orientują się jednak za co
dokładnie płacą i jak ograniczyć te wydatki. W
większości są „analfabetami energetycznymi”, a
rządowi nie śpieszy się, by to zmienić ─ wynika z
raportu poświęconego konsumentom na rynku
energii.
Czytaj więcej

Do końca czerwca 2018 roku będzie można
sprzedawać kotły o niższej niż piąta klasie emisyjnej wynika z wtorkowej wypowiedzi dyrektor
departamentu innowacji resortu rozwoju Małgorzaty

Źródło: Portal wysokienapiecie.pl
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ZMIANA TARYF DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
POZWOLI IM ZAOSZCZĘDZIĆ DO 160 ZŁ ROCZNIE
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE

Grupa ekspertów związana z think-tankiem Forum
Energii przygotowała raport, którego wnioski
wskazują na rosnącą rolę gospodarstw domowych w
systemie energetycznym. Forum Energii szacuje, że
wprowadzenie dla nich odpowiednich mechanizmów
przełoży się
na poprawę
bezpieczeństwa
energetycznego w skali kraju, a gospodarstwom
domowym da szansę na obniżenie rachunków za
energię w skali roku nawet o 160 zł.
Czytaj więcej
Źródło: Portal gramwzielone.pl
STANDARD NZEB W BUDOWNICTWIE WYMUSI
WYKORZYSTANIE OZE [WYWIAD]

W zaprezentowanych rozważaniach skupiono uwagę
przede wszystkim na zasygnalizowaniu wybranych
zagadnień problemowych związanych z szeroko
rozumianą efektywnością energetyczną budynków
i działaniami zmierzającymi do jej poprawy.
Prowadzono je poczynając od zagadnień ogólnych
związanych z zapotrzebowaniem na energię, źródłami
jego pokrycia, ograniczaniem emisji tlenków węgla do
atmosfery, poprzez planowanie i ocenę poprawy
efektywności energetycznej, aż do kierunków
technologicznego
rozwoju
w
budownictwie
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Czytaj więcej

Bartosz Królczyk, prezes Stowarzyszenia Wielkopolski
Dom Pasywny, opowiada w wywiadzie dla
Gramwzielone.pl o tym, jak obecnie rozwija się w
Polsce budownictwo energooszczędne i jakie są
uwarunkowania tego rozwoju.

Źródło: Portal cire.pl

ANALIZA STRAT CIEPŁA Z POWIERZCHNI WODY
OTWARTEJ NIECKI BASENOWEJ W UJĘCIU ROCZNYM

Czytaj więcej

W artykule przedstawiono obliczenia straty ciepła
związane z wymianą ciepła poprzez powierzchnię
wody dla otwartej niecki basenowej. Wskazano
również na koszty związane z ogrzewaniem wody
basenowej w takim obiekcie w warunkach klimatu
Polski.

Źródło: Portal gramwzielone.pl

PUTIN ZADEKRETOWAŁ ROZWÓJ OZE

Czytaj więcej

Prezydent Rosji polecił rządowi na serio wziąć się za
efektywność energetyczną i źródła odnawialne. Nowe
plany mają być gotowe do połowy roku.

Źródło: Portal cire.pl

Czytaj więcej
100 MILIONÓW NA INWESTYCJE W OZE. DLA
ROLNIKÓW TAKŻE

Źródło: Portal wysokienapiecie.pl
UNIJNE DOTACJE NA OZE NA LUBELSZCZYŹNIE.
WKRÓTCE NABÓR WNIOSKÓW

Wkrótce inwestorzy z województwa lubelskiego będą
mogli aplikować o unijne dofinansowanie na projekty
z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Rolnicy i rolnicze grupy producenckie mogą ubiegać
się o istotne dofinansowania do inwestycji z zakresu
odnawialnych źródeł energii na Podlasiu. Zarząd
województwa ogłosił właśnie nabór wniosków.
Czytaj więcej

Czytaj więcej

Źródło: Portal agropolska.pl

Źródło: Portal gramwzielone.pl
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ZROZUMIEĆ DOM PASYWNY

Budynki
pasywne,
czyli
te
najbardziej
energooszczędne, z założenia powinny ogrzewać i
chłodzić się same. Zdarza się jednak, że sprawiają
swoim użytkownikom kłopoty. W artykule radzimy,
jak ich uniknąć.
Czytaj więcej
Źródło: Portal teraz-srodowisko.pl
ANALIZA GRAFIKÓW OBCIĄŻEŃ WYBRANEGO
SEGMENTU ODBIORCÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia
związane z opracowaniem przybliżonego profilu
zużycia energii elektrycznej poprzez odnalezienie
zależności pomiędzy poszczególnymi grupami
odbiorców niskiego napięcia. W tym celu posłużono
się uśrednionymi grafikami stworzonymi na
podstawie dostępnych danych. Analizie poddano
dane w różnych segmentach odbiorców niskiego
napięcia, w tym m.in.: apteki, sklepy, placówki
edukacyjne, domy jednorodzinne, stacje benzynowe,
lokale mieszkalne i inne (segment usługowy,
przemysłowy, rolniczy).

STYCZEŃ 2017
silnikiem Stirlinga. Następnie przedstawiono autorską
koncepcję dwu-modułowego silnika w wersji "alfa" o
konfiguracji cylindrów w układzie widlastym z kątem
rozłożenia cylindrów 90º. Przedstawiono analizę
termodynamiczną obiegu tego silnika oraz
zamieszczono wyniki analizy oraz osiągów silnika.
Czytaj więcej
Źródło: Portal cire.pl
OCENA ENERGETYCZNA WYKORZYSTANIA ENERGII
GAZU KOKSOWNICZEGO W UKŁADACH Z SILNIKIEM
TŁOKOWYM ORAZ KOTŁEM I TURBINĄ PAROWĄ

W artykule przedstawiono ocenę energetyczną
układu
kogeneracyjnego
zasilanego
gazem
koksowniczym i wyposażonego w gazowy silnik
tłokowy o mocy elektrycznej 2,9 MW oraz układu
produkującego energię elektryczną, wyposażonego w
kocioł i turbinę parową, o mocy elektrycznej 71 MW.
Oceny energetycznej dokonano na podstawie
opracowanych modeli obliczeniowych zawierających
bilanse energii i substancji poszczególnych urządzeń i
w oparciu o wybrane wskaźniki energetyczne,
charakteryzujące efektywność produkcji energii
elektrycznej
oraz
ciepła.
Wyniki
obliczeń
przedstawiono
w tablicach i na ich podstawie opracowano
odpowiednie wnioski oraz dokonano krótkiego
podsumowania.

Czytaj więcej
Źródło: Portal cire.pl

Czytaj więcej
Źródło: Portal cire.pl

WYSOKIE KOSZTY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE

WFOŚIGW W OLSZTYNIE KOŃCZY PROSUMENTA I
ZACZYNA PROGRAM EWA

Do opublikowanego w ubiegły poniedziałek raportu
Komisji Europejskiej dotyczącego wdrażania polityki
ochrony
środowiska
w
Polsce
wraca
"Rzeczpospolita". Dziennik zwraca uwagę na wysokie
koszty związane ze złą jakością powietrza w naszym
kraju.
Czytaj więcej
Źródło: Portal cire.pl

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poinformował
o zakończeniu ostatniego naboru wniosków
o dofinansowanie na domowe mikroinstalacje OZE
w ramach programu Prosument. Potencjalnym
prosumentom z woj. warmińsko-mazurskiego
olsztyński Fundusz chce teraz zaoferować program
o nazwie EWA.
Czytaj więcej

ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO ZA POMOCĄ SILNIKA
STIRLINGA

Źródło: Portal gramwzielone.pl

W artykule omówiono skrótowo rodzaje silnika
zewnętrznego spalania zwanego powszechnie
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twórców współczesnego budownictwa drewnianego
w Polsce.

„WSPÓŁCZESNE BUDOWNICTWO DREWNIANE” –
ISOVER PARTNEREM NOWEGO KIERUNKU NA AGH

Kierunek „Współczesne budownictwo drewniane”
powstał na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W
tworzenie programu oraz organizację nowego
kierunku studiów zaangażowany został ekspert w
zakresie
budownictwa
drewnianego
i
prefabrykowanego Sławomir Kocur.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w
Krakowie już w marcu rozpocznie kształcenie na
nowym kierunku studiów podyplomowych z zakresu
nowoczesnej prefabrykacji drewnianej. Kierunek
został utworzony przez kadrę naukową AGH,
Stowarzyszenie
Dom
Drewniany
oraz
doświadczonych specjalistów z Grupy Saint-Gobain.
Studia skierowane są do specjalistów z zakresu
architektury i budownictwa. Zajęcia praktyczne
będą się odbywać w Centrum Szkoleniowym ISOVER
w Gliwicach.
W obliczu wzrastającego zanieczyszczenia powietrza i
walki ze smogiem budownictwo drewniane w Polsce
zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Połączenie
naturalnych właściwości drewna z nowoczesnymi
materiałami izolacyjnymi przekłada się na niskie
koszty eksploatacji oraz ogranicza emisję szkodliwych
substancji do atmosfery. Umiejętnie używane drewno
jest materiałem trwałym, ekonomicznym, zdrowym i
ciepłym. Patrząc na architekturę krajów wysoko
rozwiniętych można zaobserwować coraz częstsze
wykorzystanie drewna w budownictwie.

– Zarówno ISOVER, jak i cała Grupa Saint-Gobain od
wielu lat angażują się we współpracę ze środowiskiem
naukowym. Dzielimy się naszym doświadczeniem,
pokazujemy zagadnienia istotne z punktu widzenia
praktyków i przekazujemy niezbędne umiejętności
oraz najnowsze osiągnięcia branży budowlanej.
Mamy nie tylko kadrę ekspertów, ale także
odpowiednie zaplecze techniczne, np. do realizacji
zajęć praktycznych, dlatego część spotkań w ramach
studiów odbędzie się w Centrum Szkoleniowym
ISOVER w Gliwicach – mówi Sławomir Kocur, Starszy
Kierownik Produktu ISOVER, który poprowadzi zajęcia
praktyczne na kierunku „Współczesne budownictwo
drewniane”.
Program dwóch semestrów zajęć obejmuje m.in.
takie zagadnienia, jak: ewolucja konstrukcji
drewnianych oraz architektura obiektów, anatomia,
trwałość i metody zabezpieczania drewna,
prefabrykacja
konstrukcji
drewnianych
czy
diagnostyka, akustyka, energooszczędność
i
eksploatacja obiektów budownictwa drewnianego.
Studia skierowane są do absolwentów wyższych szkół
technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii
produkcji, budownictwa i architektury oraz
technologów drewna, projektantów czy inspektorów
nadzoru. Pierwszy semestr rozpocznie się już w
marcu.

W polskiej architekturze drewno także odgrywa coraz
większą rolę. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na
fachowców znających się na nowoczesnym
budownictwie drewnianym, zwłaszcza że tematyka ta
nie jest szeroko poruszana na studiach inżynierskich
czy magisterskich. Z tych powodów zrodziła się idea
stworzenia
specjalistycznych
studiów
podyplomowych, które wykształcą fachowców –

www.isover.pl
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POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – GŁÓWNĄ
PRZYCZYNĄ REMONTU DOMÓW W OPINII POLAKÓW
ORAZ SZANSĄ NA CZYSTSZE POWIETRZE

Eksperci w debacie na temat redukcji niskiej emisji
są zgodni, że to domy wpływają na jakość powietrza
w Polsce, a tym samym na nasze zdrowie. Jak wynika
z badania „Barometr zdrowych domów 2016”
przeprowadzonego przez Grupę VELUX dla 70 proc.
Polaków, głównym motywatorem do remontów jest
poprawa energooszczędności. Warto ten trend
wzmocnić i poszukać mechanizmów wparcia dla
budynków jednorodzinnych, w trosce o środowisko
i czyste powietrze.
Myśląc o remoncie w swoich domach Polacy (70
proc.), podobnie jak pozostali Europejczycy (75 proc.)
stawiają na poprawę energooszczędności. Główną
przyczyną jest ograniczenie kosztu zużycia energii –
na co wskazało 80 proc. ankietowanych Polaków i 79
proc. Europejczyków. Natomiast dla 52 proc.
badanych ważne byłoby ograniczenie negatywnego
wpływu domu na środowisko oraz ograniczenie
zależności od energii importowanych z innych krajów
(51 proc.).
Ankietowani wskazywali również na inne ważne
kwestie jak: poprawa jakości powietrza we
wnętrzach, uznana za bardzo ważną przez 52 proc.
Polaków, wykorzystanie materiałów przyjaznych
środowisku (45 proc.) czy zwiększenie ilości światła
dziennego w domach (37 proc.).
Pilna potrzeba programowego wsparcia remontów
i modernizacji budynków
Według danych Komisji Europejskiej, budynki
pochłaniają prawie 40 proc. całkowitego zużycia
energii
elektrycznej
w
Unii
Europejskiej,
odpowiadając tym samym za 36 proc. europejskiej

emisji gazów cieplarnianych. Ich głównym emitentem
są budynki, które powstały jeszcze przed wdrożeniem
pierwszych ogólnoeuropejskich norm i dużej części są
to budynki jednorodzinne.
Dyskusja na temat potrzeby wsparcia remontów
i modernizacji budynków w Polsce przybrała ostatnio
na wadze w kontekście konieczności ograniczenia
emisji zanieczyszczeń powietrza w sektorze
budownictwa mieszkalnego, które przyczyniają się do
powstawania smogu.
„Smog w zimie powstaje w wyniku ogrzewania
budynków, przede wszystkim jednorodzinnych,
odpadami komunalnymi, węglowymi i węglem
najgorszego sortu. Jedynym rozwiązaniem problemu
jest zmniejszenie lub całkowite zlikwidowanie emisji
zanieczyszczeń powstających w wyniku ogrzewania
budynków” – mówi Marek Zaborowski, Prezes
Instytutu Ekonomii Środowiska.
Jak zauważa przedstawiciel Instytutu Ekonomii
Środowiska
–
„Właściciele
budynków
jednorodzinnych, w przeciwieństwie do właścicieli
i mieszkańców budynków wielorodzinnych od lat nie
otrzymywali praktycznie żadnego wsparcia na
działania
związane
z
modernizacją
lub
termomodernizacją budynku”.
Tymczasem, jak wynika z danych GUS większość
Polaków mieszka w budynkach jednorodzinnych –
w ujęciu procentowym to prawie 90 proc.
mieszkańców wsi i prawie 30 proc. mieszkańców
miast.
Zdecydowana
większość
budynków
jednorodzinnych znajduje się na terenach wiejskich –
prawie 3,3 mln, wobec ponad 1,7 mln w miastach.
Niestety większość tych budynków jest w złym stanie
technicznym. Budynki sprzed II Wojny Światowej
(stanowią 22 proc. budynków mieszkalnych) cechują
się blisko trzykrotnie wyższym zużyciem energii
a budynki z lat 1945-1988 (stanowią 50 proc.) ponad
dwukrotnie wyższym zużyciem energii w porównaniu
do budynków z roku 2007.
„Istnieje potrzeba wdrożenia wieloletniego,
ogólnokrajowego programu modernizacji polskich
budynków prowadzącego do zmniejszenia zużycia
energii, czego konsekwencją będzie zmniejszenie
zanieczyszczeń, oraz większa skłonność do zmiany
paliwa i źródła ciepła” – mówi Marek Zaborowski.
Energooszczędność przynosi więcej korzyści
W prowadzonej debacie na temat potrzeby
modernizacji budynków w Polsce istotne wydaje się
również uwzględnienie faktu, że Polacy skarżą się na
dolegliwości
zdrowotne,
które
mogą
być
konsekwencją
oddziaływania
niekorzystnych
warunków domowych. Jak wynika z badania
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„Barometr zdrowych domów 2016”, co drugi Polak
boryka się z takimi problemami jak: zatkany nos, katar
czy ból głowy, z czego co piąty bardzo często lub kilka
razy w tygodniu. W wielu polskich rodzinach, któryś
z domowników cierpi na katar sienny (19 proc.),
alergiczny nieżyt nosa (19 proc.), oraz astmę (17
proc.), które to schorzenia są związane między innymi
z warunkami domowymi.
„W programach wspierających modernizacje
budynków oprócz aspektów energooszczędności
w równym stopniu powinny być brane pod uwagę
czynniki wpływające na zdrowie i samopoczucie
Polaków. Respondenci badania - Barometr zdrowych
domów - zwracali uwagę przede wszystkim na dobre
doświetlenie i sprawną wentylację, zapewniającą
odpowiednią jakość powietrza. Pamiętajmy, że
zdrowi ludzie tworzą zdrowe społeczeństwo,
a zdrowe społeczeństwo to większa wydajność i także
niższe koszty opieki zdrowotnej” – mówi Jacek
Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.
Przedstawiciel VELUX Polska zwraca również uwagę
na fakt, że - „Wsparcie przez rząd programów
termomodernizacji budynków jednorodzinnych to
umożliwienie stworzenia wielu nowych miejsc pracy
w sektorze budownictwa, a także dodatkowy impuls
dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, ze
szczególnym uwzględnieniem mniej zamożnych
regionów”.
„W 2050 roku 90 proc. budynków będą to obiekty,
które obecnie są już w eksploatacji. Poprawa
efektywności budynków oznacza więc przede
wszystkim remonty. W związku z tym, aby
przyśpieszyć tempo renowacji, konieczne jest
zniwelowanie barier finansowych poprzez tworzenie
kompleksowych programów wsparcia inicjatyw
modernizacyjnych. Ważna jest przy tym współpraca
międzysektorowa, która będzie gwarancją tworzenia
zdrowych warunków do życia” – dodaje Jacek
Siwiński.
Grupa VELUX angażuje się na rzecz szerszego
uwzględnienia aspektu zdrowia mieszkańców
w programach modernizacyjnych budynków. Czyste
powietrze, komfort termiczny, światło dzienne oraz
prawidłowa wilgotność to najważniejsze czynniki
klimatu wewnętrznego budynku, które przekładają
się na ludzkie zdrowie.
Warto przy tej okazji wspomnieć o promowanej przez
firmę VELUX koncepcji domów aktywnych, w których
zachowana jest równowaga pomiędzy efektywnością
energetyczną, zdrowymi i komfortowymi warunkami
do życia oraz środowiskiem. Koncepcja ta sprawdza
się również w budynkach remontowanych.

Remont za przystępną cenę - projekt RenovActive
Modernizacja budynków, nawet w przypadku
inwestycji o charakterze społecznym może być
opłacalna, czego przykładem jest projekt
RenovActive. Celem projektu realizowanego przez
Grupę VELUX było wypracowanie modelu
organizacyjnego i standardu modernizacji budynków
społecznych z zachowaniem równowagi między
efektywnością energetyczną, komfortem i zdrowym
klimatem
wewnętrznym.
Efekty
przerosły
oczekiwania – koszty i efekty modernizacji są na tyle
atrakcyjne, że władze samorządowe postanowiły
powielić jej schemat w 86 innych podobnych
budynkach na tym osiedlu. Oczywiście średnie koszty
modernizacji podobnego domu byłby jeszcze niższe w
Polsce, z uwagi na niższy poziom cen materiałów i
usług budowlanych.
Remont podzielono na 7 etapów:
1. adaptacja poddasza do celów mieszkalnych
2. doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym
mające na celu ograniczenie zużycia energii
3. przebudowa schodów w celu lepszej dystrybucji
światła i powietrza w budynku
4. zastosowanie przesłon zewnętrznych w celu
ograniczenia przegrzewania latem i poprawienia
izolacyjności zimą
5. zastosowanie systemu wentylacji hybrydowej z
odzyskiem ciepła w zimie
6. termomodernizacja – ocieplenie ścian i wymiana
okien, wymiana systemu grzewczego
7. rozbudowa budynku o 15 m2
Etapy można przeprowadzić wariantowo, zależnie od
potrzeb mieszkańców. Realizacja pokazuje, że
stworzenie komfortowych i zdrowych warunków do
życia oraz ograniczenie zużycia energii do minimum
jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców o
niskich dochodach. Wysokie koszty utrzymania
mieszkań są bardzo istotnym kosztem w domowym
budżecie, szczególnie zimą. Więcej informacji o
realizacji
na
stronie
http://www.velux.com/solutions/demobuildings/renovactive
Zakrojone na szeroką skalę remonty przeprowadzane
w celu dostosowania budynków do norm
energetycznych mogą przyczynić się w dużej mierze
do rozwiązania problemu zmian klimatycznych,
poprawy jakości powietrza, poprawy warunków
mieszkalnych Polaków w kontekście zdrowia i
komfortu, stworzenia nowych miejsc pracy w
sektorze budowlanym i poprawy konkurencyjności
polskiej gospodarki.
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„Barometr Zdrowych domów 2016”, w wersji
elektronicznej
można
pobrać
ze
strony
www.velux.pl/zdrowedomy
______________
* Raport „Barometr zdrowych domów 2016” został
opracowany w oparciu o badanie ogólnoeuropejskie
przeprowadzone w październiku 2015 roku wśród
14 000 Europejczyków z 14 krajów (Austrii, Belgii,
Czech, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch,
Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii
i Wielkiej Brytanii). Kwestionariusz i analiza na
poziomie
ogólnoeuropejskim
zostały
przeprowadzone przez Grupę VELUX we współpracy z
prof. dr hab. Berndem Wegenerem z Uniwersytetu
Humboldta w Berlinie i Moritzem Fedkenheuerem,
magistrem socjologii z Politechniki Darmstadt oraz
niezależnymi konsultantami, Operate A/S and Wilke.
Szczegółowe wyniki badania dotyczące Polski
opracował zespół socjologów – dr Anita Majchrowska
oraz mgr Anna Sadowska, pod kierownictwem prof.
nadzw. dr hab. Włodzimierza Piątkowskiego
reprezentujący Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

www.velux.pl

FIRMA VELUX PARTNEREM NETATMO W DZIEDZINIE
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W INTELIGENTNYM
DOMU

Podczas
styczniowych
targów
elektroniki
konsumenckiej w Las Vegas, Grupa VELUX ogłosiła
nawiązanie partnerstwa z Netatmo, firmą oferującą
rewolucyjne rozwiązania w branży domów

jednorodzinnych.
Celem
współpracy
jest
opracowanie inteligentnego systemu sterowania
urządzeniami domowymi – „VELUX Active
z Netatmo”, który zapewni lepszy klimat wewnątrz
pomieszczeń.
Informacje na temat partnerstwa oraz koncepcji
produktu ogłoszono podczas największych Targów
Elektroniki Konsumenckiej CES International
(Consumer Electronics Show), które odbywały się 5-8
stycznia w Las Vegas w USA.
Pierwsze produkty „VELUX Active z Netatmo” mają
zostać wprowadzone na rynek jesienią 2017 roku.
Będą to: sterownik Wi-Fi i inteligentny system VELUX
Integra® do elektrycznego sterowania oknami
dachowymi i roletami, wraz z aplikacją sterującą
obsługiwaną przez systemy iOS i Android. Na
podstawie szeregu parametrów składających się na
klimat panujący w pomieszczeniu, takich jak
temperatura, nasłonecznienie, wilgotność i stężenie
dwutlenku węgla, użytkownicy będą mogli
zautomatyzować działanie okien dachowych i rolet,
zapewniając tym samym optymalny klimat we
wnętrzu w każdym czasie.
Podczas Targów, inteligentny system sterowania
urządzeniami domów „VELUX Active z Netatmo”
uhonorowano dwiema prestiżowymi nagrodami CES
w kategorii Inteligentny Dom oraz Projekt Ekologiczny
i Technologie Zrównoważonego Rozwoju.
Inteligentne domy oraz systemy sterowania
urządzeniami domowymi to jeden z największych
trendów konsumenckich, który w niedalekiej
przyszłości jeszcze bardziej zyska na znaczeniu.
Szacuje się, że do 2020 roku przychody z tego
segmentu wzrosną czterokrotnie, niemal do 65 mld
USD (Statista, 2016), gdyż coraz więcej urządzeń
domowych jest ze sobą powiązanych i obsługiwanych
on-line.
„Wkrótce dom będzie pomagał dbać o zdrowie,
pilnując, aby do użytkownika docierało mnóstwo
światła dziennego i świeżego powietrza właśnie
wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebuje” – podkreślił
Jørgen Tang-Jensen, dyrektor generalny Grupy
VELUX. „Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze
środowisko życia dla swoich klientów, a współpraca
Netatmo
stanowi
ważny
krok
naprzód
w zapewnianiu większego komfortu, lepszego
samopoczucia,
wydajności
energetycznej
i bezpieczeństwa”.
„Bardzo nas cieszy możliwość opracowania wspólnie
z firmą VELUX, liderem w branży okien dachowych,
rozwiązania „VELUX Active i Netatmo”. To
partnerstwo stanowi dowód na to, że potrafimy
tworzyć rozwiązania wbudowane w infrastrukturę
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budynku i bezpośrednio odpowiadać na potrzeby
rynku B2B” – wyjaśnił Fred Potter, założyciel i prezes
Netatmo. „Dzięki tej współpracy wykorzystujemy
nasze możliwości w dziedzinie sztucznej inteligencji,
integracji
oprogramowania
produktowego,
elektroniki i doświadczeń użytkownika” – dodał.
W ramach swojej strategii domów inteligentnych oraz
koncepcji Internetu przedmiotów, (Internet of Things,
IoT) w 2016 roku firma VELUX nawiązała współpracę
z firmą Apple, która zaowocuje opracowaniem
produktów kompatybilnych z platformą domu
inteligentnego Apple HomeKit.
Informacje o Grupie VELUX
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom
poprawia warunki życia ludzi w budynkach,
umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego
i świeżego powietrza. Oferta firmy VELUX obejmuje
szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system
doświetleń modułowych, jak również różnego
rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje,
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania.
Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat
wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy
i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada
przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach,
zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX
należy do VKR Holding A/S, którego większościowym
udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina
założyciela.
Więcej
informacji
na
stronie
www.velux.com.
Informacje o firmie Netatmo
Netatmo to firma oferująca rewolucyjne rozwiązania
w branży domów inteligentnych – producent
przełomowej, intuicyjnej w obsłudze elektroniki
konsumenckiej
o
doskonałym
wzornictwie.
Inteligentne, nowatorskie produkty Netatmo oferują
komfort użytkowania, który pomaga tworzyć
bezpieczniejszy, zdrowszy i wygodniejszy dom.
Netatmo precyzyjnie i z zachowaniem najwyższych
standardów projektuje mechanikę, elektronikę
i oprogramowanie wbudowane we wszystkie swoje
produkty, a także tworzy aplikacje mobilne
i sieciowe, które w pełni realizują swój potencjał.
Od roku 2012 firma Netatmo wprowadziła na rynek
trzynaście urządzeń i akcesoriów do nich, które
można podzielić na cztery kategorie:
 Pogoda – osobista stacja pogodowa wraz
z akcesoriami, modułem dodatkowym,
deszczomierzem i wiatromierzem.
 Energia – inteligentny zawór termostatu
i inteligentny zawór kaloryfera, oba
zaprojektowane przez Philippe’a Starcka.



Bezpieczeństwo – kamery bezpieczeństwa
„Welcome” — wewnętrzna i „Presence” —
zewnętrzna
wraz
z
akcesoriami,
lokalizatorami i wewnętrznym alarmem
bezpieczeństwa oraz inteligentnym alarmem
dymowym.
 Jakość powietrza – „Healthy Home Coach” —
inteligentne urządzenie monitorujące klimat
w pomieszczeniu.
Netatmo to główny gracz w branży domów
inteligentnych, oferujący produkty za pośrednictwem
różnych sieci dystrybucyjnych na całym świecie,
obejmujących zarówno duże podmioty detaliczne, jak
i kanały B2B.
W ramach swojego programu „with Netatmo”
(z Netatmo), firma wraz z podmiotami z branży
budowlanej
opracowuje
nowe
rozwiązania
zintegrowane
z
infrastrukturą
budynków
mieszkalnych,
zarówno
tych
nowych,
jak
i remontowanych.
W listopadzie 2015 roku firma Netatmo zakończyła
emisje obligacji serii B pozyskują finansowanie w
wysokości 30 mln Euro. Poprzednio, w roku 2013,
udało jej się pozyskać 4,5 mln Euro.

www.velux.pl
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