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Statuetkę Lidera Świata Energii ode-
brał Sebastian Paszek, prezes Watt 
sp. z o.o., 20 września 2011 r. podczas 
Wielkiej Gali w hotelu Raddison Blu w 
Warszawie na zakończenie Między-
narodowej Konferencji Energetycz-
nej EUROPOWER.

Nagrody są przyznawane 
ludziom i firmom w sposób 
znaczący wpływającym na 
rozwój rynku energetyczne-
go w Polsce. Głównym ce-
lem konkursu jest promo-
wanie ochrony środowiska i 
prezentowanie najlepszych 
praktyk biznesowych.

WATT…

Jako pierwsza w Polsce firma WATT uzyskała certyfikat SRCC, który umożliwia sprzedaż kolekto-
rów słonecznych w USA. Certyfikat SRCC potwierdza jakość i wydajność kolektorów WATT 3000 SU 
VIP oraz WATT W8 2,5 S VIP. Oba typy kolektorów płaskich powstały w oparciu o unikatową tech-
nologię łączenia blachy absorbera z rurkami miedzianymi dostarczającymi czynnik grzewczy z ko-
lektora do bufora z ciepłą wodą.  Opatentowana technologia lutowania strumieniowego została 
wyróżniona w konkursie ministerstwa środowiska Akce-
lerator Zielonych Technologii w ramach programu Gre-
enEvo, a firma WATT została jego laureatem. W tej sa-
mej technologii powstają najwydajniejsze na świecie 
kolektory płaskie WATT 4000S, które w testach renomo-
wanego instytutu ISFH w Emmerthal uzyskały nienoto-
waną wcześniej sprawność optyczną ETA 0 = 0,845.
SRCC to amerykańska organizacja, która prowadzi ba-
dania i testy urządzeń solarnych. Uzyskanie certyfikatu 
SRCC umożliwia sprzedaż kolektorów słonecznych na 
rynku amerykańskim.

…nagrodzony statuetką LIDERA ŚWIATA ENERGII …z amerykańskim certyfikatem SRCC

Pod koniec września 2011 r. firma Danfoss ogłosiła utworze-
nie nowej spółki. W wyniku połączenia na rynku pozosta-
nie tylko jedna spółka pod nową nazwą - Danfoss Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Działalność 
spółki prowadzona będzie w dwóch lokalizacjach: w Gro-
dzisku Mazowieckim oraz w Tuchomiu. Połączenie spółek 
jest konsekwencją nowej globalnej strategii firmy i zwień-
czeniem dwudziestu lat obecności w Polsce. Dzięki temu 
spółki będą mogły w pełni wykorzystać powstały w ten 
sposób efekt synergii i ekonomii skali.  Danfoss Sp. z o.o. 
był pierwszą spółką Danfoss w Polsce natomiast Danfoss 
LPM Sp. z o.o. zaistniał, jako jedna ze spółek grupy Dan-
foss w 2003 roku, kiedy to Grupa kupiła firmę LPM. Od tam-
tej pory oferuje swoim odbiorcom wysokiej, jakości węzły 
cieplne, wymienniki ciepła i automatykę ciepłowniczą.

Połączenie 
Danfoss Sp. z o.o. 
i Danfoss LPM Sp. z o.o. W dniu 17 września łódzka hurtownia instalacyjna Therm-Instal zoor-

ganizowała coroczny „Bal Instalatora”. Jest to spotkanie ludzi z bran-
ży instalacyjnej ziemi łódzkiej wraz z przedstawicielami najprężniej 
działających producentów techniki grzewczej i sanitarnej w Polsce . 
W tym roku bal połączony był z XX rocznicą powstania firmy. 
Organizatorzy na miejsce spotkania wybrali Hotel Andel’s mieszczący 
się w dawnej przędzalni Izraela Poznańskiego. Gości przywitali wła-
ściciele Therm-Instalu: Bogdan Michoń, Paweł Zubiel oraz założyciel 
firmy Ryszard Zubiel. Po krótkim i żartobliwym przedstawieniu histo-
rii powstania firmy i jej działalności w okresie ostatnich 20 lat, właści-
ciele firmy złożyli podziękowania przybyłym na to spotkanie klientom 
oraz przedstawicielom producentów. 
Następnie na scenie pojawił się Ryszard Rynkowski, którego występ 
był niezwykle miłym akcentem uroczystości. Występ artysty dla wy-
pełnionej przeszło 400 osobowej sali zachęcił wszystkich do zabawy, 
która trwała do białego rana. 

Bal Instalatora 2011 oraz XX-lecie firmy Therm-Instal

http://www.instalreporter.pl
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