PROSTE ROZWIZANIE –DUY EFEKT
W domu spokojnej staroci Haus der Ruhe zainstalowano jednostk kogeneracyjn wytwarzajc
ciepo i energi (CHP), która w znaczcy sposób obniya koszty energii.

Od momentu zainstalowania jednostki PowerTherm® w Haus der Ruhe Meyenfeld GmbH
mieszkacy domu spokojnej staroci stali si pewniejsi o przyszo poniewa obniyli koszty
utrzymania.

Dziki wytwarzaniu energii na miejscu za zwrot podatku energetycznego (wczeniej eko podatek) i
zapaty za dostarczanie nadwyek elektrycznoci do sieci publicznej roczne koszty oszczdnoci
wynosz powyej 10.000 EUR. Poka na suma która oznacza koszty inwestycyjne zwizane z
zakupem jednostki PowerTherm® zostan zamortyzowane w przyblieniu w przecigu 4 lat.
Przykad Haus der Ruhe w oczywisty sposób pokazuje, e jednostki wytwarzajce ciepo i prd s
szczególnie opacalne wszdzie tam, gdzie jest due zuycie wody, ciepa i prdu przez cay rok.
Pocztkowo w domu spokojnej staroci Haus der Ruhe zainstalowano jedn jednostk PowerTherm®
i otrzymano znaczca redukcj kosztów zwizanych z energi.
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Kiedy zainstalowano drug jednostk PowerTherm® oznaczao to wzrost wykorzystania iloci ciepa
z 10 do 86 kW energii cieplnej. Koszty energii zostay zredukowane o 50%!

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ
Dom spokojnej staroci – powyej 40 pokoi
ZASTOSOWANIE
2 jednostki PowerTherm®
ROZWIZANIE
Aktualne zapotrzebowanie na ciepo – 650.000 kW energii cieplnej
Aktualne zapotrzebowanie na prd – 130.000 kW energii elektrycznej
Obnienie kosztów energii – w przyblieniu 20.000 EUR rocznie
Czas zwrotu inwestycji – w przyblieniu 4 lata
Redukcja emisji CO2 – 90 t/r
Zastosowanie jednostek PowerTherm® jest zawsze uzasadnione kiedy wymagane
CHARAKTERYSTYKA
jest dostarczanie ciepa i ciepej wody. rednia produkcja energii cieplnej wynosi
250.000 kW energii cieplnej i 50.000 kW energii elektrycznej
Jednostka PowerTherm® dostarcza ekonomicznie opacalne ciepo. Wysokie
ZYSKI
wymagania dotyczce ciepej wody mog by równie realizowane przez jednostki
PowerTherm®. Istniejcy boiler musi jedynie przenosi szczytowe obcienia.
Ekonomicznie opacalnie wytwarzanie prdu na miejscu moe równie by
wykorzystane we wasnym zakresie zamiast zewntrznego róda lub moe by
sprzedawane producentom prdu i zawracane do sieci.
Stosowanie jednostek PowerTherm® przynosi korzy rodowisku poprzez
OCHRONA RODOWISKA
redukcj CO2 nawet do 60%.
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WYTWARZANIE CIEPA PRDU I CHODZENIE
W SALONIE SAMOCHOWOWYM
kompletny pomys na energi dla salonu Mercedes Rossbach
Wykonujc poszerzenie obszaru handlowego w swoim salonie Mercedes Rossebach, o 165 m2 ze
szklan fasad waciciel oczekiwa zmniejszenia zuycia energii. Oczekiwania dotyczyy systemu
grzania i chodzenia.

Jednostk PowerTherm® zainstalowano w maym pomieszczeniu na powierzchni magazynowej i z
dostarczaniem ciepa i gorcej wody do salonów wystawowych, biur, warsztatu i pomieszcze
pracowniczych. Dodatkowo zainstalowano system klimatyzacji.
W okresie letnim ciepo odpadowe z jednostki PowerTherm® uywane jest do zasilania pochaniacza
chodziarki z ukadem chodzenia 15kW. Wydzielanie wysokiej temperatury dochodzcej do 950C
umoliwia efektywne dziaanie systemu chodzenia. Jednostka PowerTherm® umoliwia dodatkowe
zwikszenie roczne godzin pracy.

Prawie caa produkcja prdu jest wykorzystywana przez waciciela, nadwyki dostarczane s do sieci
i moliwy ponowny zakup po atrakcyjnej cenie taryfy. A zatem moliwe jest obnienie kosztów
energii o 50%.
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PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ i CHODZENIE
Salon sprzeday samochodów
ZASTOSOWANIE
Obnienie kosztów zwizanych z zastosowaniem klimatyzacji,
ROZWIZANIE
ogrzewania dodatkowej powierzchni i zasilania w prd nowej powierzchni
wystawowej wynosz w przyblieniu 43.000 EUR rocznie
Nowe pomieszczenie wystawowe moe zosta wyposaone
ZYSKI
w klimatyzacj, mona doprowadza gorca wod do pomieszcze
pracowniczych, generowane s opacalne zyski zwizane z obnieniem
kosztów energii nawet o 50%.
Stosowanie jednostek PowerTherm® przynosi korzy rodowisku
OCHRONA RODOWISKA
poprzez redukcj CO2 nawet do 60%.
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