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Rodzaje działalności 

• Projektowanie

• SprzedaŜ i kompletacja urządzeń

• Usługi wykonawcze (kompleksowe wykonawstwo, montaŜe, uruchomienia)

• Serwis



� Instalacje OZE

Zakres działalności



� Ciepłownie i kotłownie gazowo-olejowe

Zakres działalności



� Ciepłownie i kotłownie na biomasę

Zakres działalności



� Sieci cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne 

Zakres działalności



� Węzły cieplne 

Zakres działalności



� Termomodernizacja

Zakres działalności



� Instalacje wewnętrzne (c.o., c.w.u., wod-kan)

Zakres działalności



� Komunalne stacje uzdatniania wody

Zakres działalności



� Przemysłowe stacje uzdatniania wody

Zakres działalności



� Komunalne oczyszczalnie ścieków

Zakres działalności



� Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Zakres działalności



� Pompownie i przepompownie

Zakres działalności



� Instalacje elektryczne i akpia

Zakres działalności



Prezentacja nowoczesnych źródeł ciepła

• kolektory słoneczne

• fotowoltaika

•

• pompy ciepła, w tym pompy gazowe

• silniki gazowe w układach kogeneracji czy trigeneracji



Kolektory słoneczne i panele PV – fotowoltaika

• Polska leŜy w strefie klimatu umiarkowanego

• godzin „dziennych” w ciągu roku jest ponad 51%

• największe nasłonecznienie roczne (80%) występuje od 

kwietnia do września, w czerwcu dzień trwa średnio 

przez 70% doby a w grudniu – tylko 30%



Kolektory słoneczne

mat. firmy Viessmann sp. z o.o.

mat. firmy Viessmann sp. z o.o.

Przy projektowaniu duŜych instalacji 

(a takimi są instalacje solarne wspomagające 

instalacje ciepłej wody uŜytkowej np. w 

placówkach słuŜby zdrowia) przyjmuje się, Ŝe 

średnioroczny stopień pokrycia 

zapotrzebowania na ciepłą wodę uŜytkową 

przez instalację kolektorów słonecznych 

wynosi 40%



Kolektory słoneczne



Panele PV – fotowoltaika

• Na rynku dostępne są róŜnego rodzaju 

panele PV, wytwarzające energię 

elektryczną z róŜną wydajnością, 

rozpoczynającą się od 250 Wp z jednego 

panelu

• Często łączy się w projektach instalacje 

paneli PV z pompami ciepła, które do 

napędu spręŜarek wykorzystują energię 

elektryczną

• Przeciętny panel PV ma wymiary ok. 1,6 m 

na ok. 1 m. Oznacza to zatem, Ŝe aby 

otrzymać 1 kWp energii elektrycznej 

potrzebne jest pole o powierzchni około 

6 m2



Panele PV – fotowoltaika

mat. firmy Viessmann sp. z o.o. fot. Envirotech sp. z o.o.



Pompy ciepła

• Pompy ciepła grunt – woda instalacyjna

• Pompy te jako źródło energii wykorzystują ciepło 

zawarte w ziemi

• Grunt przez cały rok ma temperaturę stabilną. Dla 

głębokości od 15 do 30 m temperatura wynosić moŜe 

około 10°C, wzrastając na kaŜde 100 m o trzy stopnie



Rozkład temperatury w gruncie



Pompy ciepła

• W zaleŜności od 

rodzaju gruntu 

(Ŝwiry, piaski, gliny, 

kreda, skały itp.) i 

jego wilgotności, 

wydajność cieplna 

takiej sondy jest 

róŜna i waha się od 

20 do 65 W z metra 

bieŜącego odwiertu

Współczynniki przewodzenia ciepła dla róŜnych typów podłoŜa



Pompy ciepła

• Odwierty wykonuje się o głębokości nawet do 300 

m/odwiert. Dla odwiertów o głębokości 100-150 m 

odległości między odwiertami wynoszą od 6 do 8 m. 

Jednak im głębszy odwiert, tym odległość jednego 

otworu od drugiego zwiększa się

• Wykonanie odwiertów wymaga skorzystania ze 

specjalistycznych firm wiertniczych i powinno być 

poprzedzone projektem i wykonaniem badań 

geologicznymi gruntu (dla głębokości od 30 do 100 m), a 

w przypadkach odwiertów o głębokości powyŜej 100 m 

uzyskaniem wymaganych zgód, w tym Okręgowego 

Urzędu Górniczego



Pompy ciepła

• Pompy ciepła powietrze – woda instalacyjna
• źródłem ciepła jest powietrze atmosferyczne otaczające, czyli o temperaturze 

aktualnie panującej na zewnątrz

• często ograniczeniem w stosowaniu tych pomp ciepła jest generowany przez nie 

szum, który generuje przepływający przez wymiennik strumień powietrza, choć i temu 

producenci starają się przeciwdziałać, budując pompy niskoszumowe

• obecnie na rynku dostępne są pompy, które potrafią wytworzyć wodę o temperaturze 

do 90°C

• typoszereg mocy cieplnych znacznie się poszerzył, pompy osiągnąć mogą moce 

jednostkowe do kilkuset kW, co w połączeniach kaskadowych do kilku jednostek 

pozwala na ich wykorzystanie nawet w duŜych instalacjach

• pompy te idealnie wkomponowują się w istniejące układy grzewcze z kotłami 

niskotemperaturowymi (do 100°C), jako źródło ciepła w okresie letnim i okresach 

przejściowych

• pompy ciepła mają tzw. funkcję rewersu, czyli latem wytwarzać mogą równieŜ chłód, 

co pozwala na wykorzystanie pomp ciepła równieŜ do chłodzenia obiektów np. przez 

schłodzenie powietrza w systemach wentylacyjnych czy do zasilenia 

klimakonwektorów



Pompy ciepła

mat. firmy Viessmann sp. z o.o.



Pompy ciepła

• Pompy ciepła gazowe

• pompy ciepła powietrzne wyposaŜone są w palnik gazowy. Zapewniają produkcję 

wody o temperaturze maksymalnej 65°C i wytworzenie wody lodowej o temperaturze 

3°C

• Ich efektywność osiągać moŜe nawet 165% (wartość dla temperatury zewnętrznej 

5°C i temperatury wody na zasilaniu 35°C)

• Ograniczeniem do stosowania tego typu urządzeń są ich stosunkowo niewielkie 

moce grzewcze (40 kW w jednej pompie, z moŜliwością łączenia w kaskady) oraz 

maksymalna temperatura wody po podgrzaniu czyli 65ׄ°C



Pompy ciepła

fot. Envirotech sp. z o.o.



Kogeneracja i trigeneracja gazowa

• słuŜy jednoczesnego wytworzenia ciepła i energii elektrycznej 

• wykorzystuje silniki gazowe inaczej zwane silnikami kogeneracyjnymi

• silniki w tzw. skojarzeniu zamieniają energię pierwotną jaką jest gaz na energie 

elektryczną i ciepło

• gazowe układy kogeneracyjne małych mocy (mowa o kilkudziesięciu czy kilkuset KW 

wyprodukowanej energii elektrycznej w jednej jednostce) wykorzystują tłokowe silniki 

spalinowe, rzadziej turbiny czy mikroturbiny gazowe

• układy te często łączy się w tzw. systemy trigeneracji, gdzie ciepło wytworzone w 

silniku gazowym przekazywane jest do agregatu, który wytworzyć moŜe wodę lodową 

do zasilenia układów chłodniczych.

• warunkiem jego opłacalnej pracy jest w pełni wykorzystanie ciepła wytworzonego 

podczas jego pracy i ciepła odzyskanego ze spalin czy układów chłodzenia samego 

silnika

• silnik gazowy jest urządzeniem generującym hałas, stąd konieczność jego montaŜu w 

obudowach dźwiękochłonnych 



Kogeneracja i trigeneracja gazowa
Warunkiem opłacalnej pracy silnika jest w pełni wykorzystanie ciepła wytworzonego podczas 

jego pracy i ciepła odzyskanego ze spalin czy układów chłodzenia samego silnika



Kogeneracja i trigeneracja gazowa

Bilans energetyczny modułu elektrociepłowni blokowej 

(mat. Viessmann sp. z o.o.)



Kogeneracja i trigeneracja gazowa

Fot. Envirotech sp. z o.o.

silnik gazowy jest urządzeniem generującym hałas, stąd konieczność jego montaŜu 

w obudowach dźwiękochłonnych 
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