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Firma Solna Boats rozpoczęła pra-
cę nad innowacyjnym projektem pływa-
jących domów z zastosowaniem produk-
tów Danfoss. Jednostki Flohome 50 OW  
zostaną zaopatrzone w szereg rozwią-
zań grzewczych, dzięki którym ich użyt-
kownicy będą mogli w pełni cieszyć się 
urokami życia na wodzie.

Parametry Flohome 50:
• długość: 14,90 m, 
• szerokość: 5,60 m,
• zanurzenie min.: 1,10 m, 
• zanurzenie maks.: 1,30 m,
• waga na pusto: 24 000 kg,
• silniki: 110–201 hp, stacjonarny diesel, 
• napęd: wał prosty,
• paliwo: 2900 l (2 x 1450 l),
• woda: 1000 l (2 x 500 l),
• fekalia: 500 l.

– Jest to pierwszy projekt tego typu, któ-
ry powstał w Polsce i nie skłamię, jeżeli 
powiem, że jest to najbardziej zaawan-
sowany technologicznie house boat 
wybudowany kiedykolwiek w Europie –  
tak komentuje, wart 1,5 miliona złotych 
pilotażowy projekt łodzi na wodzie, 
właściciel firmy Solna Boats Krzysztof 
Kulczyński.

Produkty Danfoss na houseboat

Na ukończonej łodzi zastosowano wodne ogrze-
wanie podłogowe. Samoprzylepna mata grzejna  
Danfoss ECmat Aqua została podłączona do ogrze-
wania marynistycznego, bezpośrednio zasilanego 
z silników diesla. Do sterowania użyte zostały ter-
mostaty pokojowe Danfoss Icon. O wyborze tech-
nologii zadecydowała łatwość rozłożenia maty oraz 
wysoka jakość jej wykonania. 

Pływający dom Flohome 50 to wyjątkowa inwestycja i zarazem najpoważniejszy  
z dotychczasowych projektów firmy Solna Boats. Stanowi realizację marzeń norweskiego 
emeryta, który jesień życia postanowił spędzić, podziwiając uroki europejskich portów.  
Łódź liczy 15 m długości, a jej powierzchnia mieszkalna to 42 m². Niemalże drugie tyle  
zajmuje sprzyjający relaksowi taras. Wewnątrz jest salon z kominkiem i aneksem  
kuchennym oraz dwie sypialnie z łazienkami.

Pływający dom 
Flohome 50  
z ogrzewaniem 
Danfoss

Innowacyjny projekt domów na wodzie

http://www.instalreporter.pl
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Kontrahenci norwescy biorący czynny udział w pro-
jektowaniu łodzi, docenili dokładność i pewność sto-
sowanych rozwiązań. Danfoss jako firma znana na 
rynku skandynawskim jest dla nich synonimem bez-
pieczeństwa oraz niezawodności.

Na łodzi zastosowano: 
• 12 mat do wodnego ogrzewania podłogowego Danfoss  
ECmat™ Aqua,
• rozdzielacz 6-obwodowy i 6 napędów TWA Danfoss, 
• 3 termostaty pokojowe Danfoss Icon™,
• zawór mieszający TVM–H,
Wartość inwestycji wyniosła 9000 zł netto. 

Solna Boats 

Firma specjalizuje się w budowie jednostek pływają-
cych. Powstała w 2010 roku. Pierwsze kroki na ryn-
ku stawiała jednak o wiele wcześniej, biorąc czynny 
udział w przygotowaniu łodzi na rynek skandynawski. 
Rzetelność, doświadczenie i terminowość pozwoliły 
jej wypracować pozycję w branży i rozpocząć pro-
dukcję jachtów na najwyższym światowym poziomie. 
Zespół Solna Boats w tym roku rozpoczął nowy roz-
dział działalności. Jest on związany z projektowaniem 
i budową jachtów typu houseboat na indywidualne 
zamówienie. Oferowane jednostki mogą wypłynąć 
w morze na odległość prawie 12 mil. 
Solidnie wykonane stalowe kadłuby, napędzane sta-
cjonarnymi silnikami diesla lub systemami hybrydo-
wymi oraz sprzęt marynistyczny najbardziej uzna-
nych marek to gwarancja jakości oraz niezawodności. 
Więcej na www.ogrzewanie.danfoss.pl. 

Pobierz prospekt

Czwarta Akademia Klimatyzacji LG w Polsce

13 października przedstawiciele LG Electronics doko-
nali uroczystego otwarcia Akademii Klimatyzacji w Ka-
towicach. Akademia została oficjalnie otwarta wraz  
z nowym Biurem Regionalnym LG i będzie pełnić rolę 
specjalistycznego centrum szkoleniowego w zakresie 
systemów klimatyzacji.
Katowicki oddział Akademii Klimatyzacji jest już czwar-
tą placówką w Polsce, w której można zdobyć wiedzę  
o najnowszych systemach klimatyzacji LG. Podobnie 
jak wcześniejsze Akademie LG – również 
w Katowicach szkoleniowa sala ekspo-
zycji wyposażona została w pracujące 
układy. Największy z nich system VRF HR 
– MULTI V 5 jest wykorzystany jako jedy-
ne źródło chłodu i ciepła dla całej Akade-
mii. Podłączone jednostki klimatyzacyjne 
kasetonowe (4- i 2-stronne) zasilają po-
mieszczenia sali szkoleniowej oraz biura, 
jednostki naścienne typu ArtCool Gallery 
oraz nowa jednostka Standard – pomiesz-
czenie kuchni i jadalni; jednostki stoją-
ce, kanałowe, podstropowe, kasetonowe  
i ścienny ArtCool Mirror – sale ekspozycji. 
Dodatkowo dla potrzeb kurtyny powie-
trza zasilanej ciepłą wodą zastosowano 
moduł Hydro Kit.
Poza wspomnianym systemem w stre-
fie urządzeń VRF zainstalowano agregat 
MULTI V S również z podłączoną instala-
cją – m.in. centralką ERV-DX oraz agregat 
MULTI V Water. W strefie pomp ciepła – 
Therma V zamontowano układ symulują-
cy produkcję c.w.u. oraz ogrzewania pod-
łogowego z zainstalowaną pętlą wodną. 
Kolejne zainstalowane strefy urządzeń 
to odpowiednio systemy Multi Split oraz 
Multi Fdx z zainstalowanymi m.in. uniwer-
salnymi jednostkami ściennymi ArtCool  

Mirror, Deluxe czy Standard Plus; strefie Split – Single  
z komercyjną jednostką naścienną oraz strefie ArtCool  
z zainstalowaną unikatową stylistycznie jednostką Stylist.
Wspomnieć należy także o specjalnie przygotowanej 
strefie V-net, w której znajdziemy sterowniki centralne: 
AC Manager 5, ACP, AC Smart, AC Ez Touch, AC Ez; bram-
ki BMS: BACnet/Modbus, LonWorks; podzielnik energii 
PDI Premium oraz sterowniki indywidualne: Premium, 
RS3, RS2, hotelowe i proste.

http://www.instalreporter.pl
http://www.danfoss.pl/newsstories/heating/boats/?ref=17179918848#/
http://www.danfoss.pl/workarea/downloadasset.aspx?id=17179976688
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