DAIKIN ARTYKU PROMOCYJNY

Pompy ciepïa DAIKIN ibich koszt wbporównaniu do innych systemów
wbnet-meteringu, dziÚki czemu staï siÚ niezaleĝny energetycznie.

KOTOWNIA GAZOWA
– HYBRYDA

Firma Eko Technology podajÈc
przykïady udowadnia, iĝ
montaĝ pompy ciepïa wbnowo
budowanym budynku jest tañszy
od tradycyjnych ěródeï ciepïa.

N

a bazie projektu inwestorzy wybierajÈc ěródïo ciepïa porównujÈ jedynie róĝnice cen miÚdzy urzÈdzeniami
ibnie biorÈ pod uwagÚ, ĝe pompa ciepïa nie wymaga kotïowni – wystarczy jedyne 1,5 m2 pomieszczenia montujÈc urzÈdzenie np. wbpralni.
Inwestor wybierajÈc przykïadowy kocioï
na ekogroszek lub pelet, nie szacuje kosztów
wybudowania pomieszczenia kotïowni zbkominem systemowym oraz miejsca skïadowania opaïu (Ărednio ïÈcznie 15 m2 – koszt okoïo
27 000 zï), poczÈwszy od fundamentów, muru,
ocieplenia, okna, wylewek, tynku, kosztów wybudowania komina systemowego, obróbek dachowych komina itp.
DodajÈc do poniesionych kosztów kotïowni kocioï, zbiornik c.w.u., automatykÚ wydamy okoïo 40 000 zï. Zapowiadana ustawa,
zwiÈzana ze smogiem, ob minimalnej 5 klasie kotïa zwiÚkszy dodatkowo koszty obparÚ
tysiÚcy zïotych – koszt caïkowity dla pompy ciepïa powietrze-woda wynosi 30 000–
36 000 zï. ¥rednia ĝywotnoĂÊ pompy ciepïa
20–25 lat, kotïa staïopalnego 10–15 lat.
Nie zapominajmy ĝe przy dzisiejszej cenie
opaïu przykïadowego ekogroszku, koszty roczne ogrzania budynku pompÈ ciepïa sÈ niĝsze,

przykïadowy budynek 150 m2 bÚdzie potrzebowaï okoïo 3000 kWh tj. 1800 zï.

DODATKOWA ZALETA
POMPY CIEPA
Pompa ciepïa jest urzÈdzeniem dla którego moĝemy produkowaÊ energiÚ. Ustawa zb2016 r. obodnawialnych ěródïach energii zapewnia przez 15
lat bilansowanie energii (tak zwany net-metering), czyli produkcjÚ wbczasie rzeczywistym
zuĝywamy 1 × 1, abnadwyĝki zbokresu letniego nadprodukowanej energii odbieramy wbokresie zimowym wb80% bez opïat przesyïowych.
Gdy zainwestujemy dodatkowo wb instalacjÚ fotowoltaicznÈ która zwraca siÚ Ărednio
wb6–7 lat, stajemy siÚ niezaleĝni energetycznie, automatycznie nie interesuje nas cena
energii, poniewaĝ jÈ produkujemy ibzuĝywamy na wïasne potrzeby!

Wbprzypadku budynków zasilanych gazem po
zainstalowaniu Hybrydy firmy Daikin (tj. kocioï gazowy zbmoduïem pompy ciepïa), rachunek za ogrzewanie spada miÚdzy 33–50% ze
wzglÚdu na zastosowanÈ technologiÚ wspóïpracy dwóch urzÈdzeñ.
NajproĂciej mówiÈc, pompa ciepïa dla wyĝszych temperatur zasilania wbczasie mrozów
uĝywa gazu zamiast grzaïki elektrycznej. Koszt
eksploatacji Hybrydy jest zaleĝny od wprowadzonej przez uĝytkownika ceny za jednostkÚ
gazu oraz energii elektrycznej. Jest to idealne
urzÈdzenie dla budynków Ărednio ocieplonych,
wbktórych temperatura zasilania odbiorników
ciepïa waha siÚ miÚdzy 35–80°C.
Wbchwili obecnej porównujÈc ceny noĂników
ěródeï energii oraz moĝliwoĂci jej pozyskiwania
stwierdziÊ naleĝy, ĝe projektujÈc budynek jedno- czy wielorodzinny, hotel, firmÚ, halÚ, itp.
naleĝaïoby proponowaÊ montaĝ pomp ciepïa,
gdyĝ system ten jest najkorzystniejszym rozwiÈzaniem zbuwagi na najniĝsze koszty eksploatacji budynku ze wszystkich dostÚpnych
ěródeï ciepïa nie zapominajÈc ob moĝliwoĂci
niezaleĝnoĂci energetycznej. }
Wszystkie podane przykïady moĝna zweryfikowaÊ osobiĂcie: tel. 603 555 008
lub 607 555 546, www.ekotechnology.pl

STARSZE BUDOWNICTWO
DAIKIN HT
Wbrew opiniom, ĝe pompy ciepïa sÈ tylko dla
nowych budynków, firma Eko Technology dobraïa ib zamontowaïa wysokotemperaturowÈ
pompÚ ciepïa Daikin HT wbstarym budynku
zbgrzejnikami ĝeliwnymi, gdzie poprzednim
ěródïem ciepïa byï kocioï na ekogroszek.
W przykïadowym budynku po trzech latach
bezobsïugowej eksploatacji pompy ciepïa, rachunek za prÈd byï wyĝszy Ăredniorocznie
ob 15% niĝ koszt wczeĂniej zuĝywanego wÚgla. Wbchwili obecnej przykïadowy budynek
jest zasilany przez instalacjÚ fotowoltaicznÈ
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