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energii. Propozycja zestawów Immergas może słu-
żyć jako baza do opracowania kompleksowej oferty 
dla użytkownika końcowego. W ramach komplekso-
wej obsługi dystrybutorów i instalatorów Immergas 
oferuje pomoc i wsparcie w przypadku konkretnych 
zapytań, takich jak np. przygotowanie symulacji zy-
sków energetycznych dla konkretnej instalacji. 

Dodatkowa korzyść z montażu kotłów 
kondensacyjnych Immergas 

Program motywacyjny prowadzony pod nazwą Ca-
ius Wspiera Profesjonalistów trwa już ponad półto-
ra roku i gromadzi coraz większą liczbę aktywnych 
instalatorów. Jego forma i zakres proponowanych 
korzyści wynikających ze współpracy z Immergas 
sprawia, że jest to niezwykle atrakcyjna oferta dla 
instalatorów branży grzewczej. W programie Caius 
Wspiera Profesjonalistów instalatorzy nagradzani są 
premiami pieniężnymi za zakup i instalację wybra-
nych modeli kotłów Immergas. Do udziału w pro-
gramie zostały wytypowane popularne produkty 
Immergas, odznaczające się szczególnie wysoką ja-
kością i trwałością, w tym kotły z serii Victrix, Her-
cules, Nike oraz Eolo. Modele objęte programem 
można rozpoznać podczas zakupu dzięki specjal-
nej naklejce z kodem QR. 
Wsparciem dla instalatorów w programie są Partne-
rzy Handlowi Immergas, którzy nie tylko służą radą  

  ErP – jesteśmy 
gotowi! 

Od 26 września 2015 
roku urządzenia wpro-
wadzane na rynek eu-
ropejski i wykorzysty-
wane do ogrzewania 
pomieszczeń oraz przy-
gotowania ciepłej wody 
użytkowej muszą speł-
niać określone wymo-
gi w zakresie w zakresie 
sezonowej efektyw-
ności energetycznej. 
Uzyskanie informacji 
o klasie efektywności 
energetycznej produk-
tu lub zestawu ułatwi 
etykieta energetyczna, 

która znajdzie się 
przy każdym urzą-
dzeniu. 
Zaktualizowana 
pod tym kątem 
oferta kotłów kon-
densacyjnych Im-
mergas obejmuje 
zarówno nowe mo-
dele zgodne z wy-
maganiami Dyrek-
tywy ErP, jak i ich 
dot ychczasowe 
wersje, które będą 
dostępne w punk-

tach handlowych na terenie całego kraju do wyczer-
pania zapasów.

Urządzenia w zestawach
W kontekście nowych przepisów nadrzędnym celem 
zestawów jest poprawa efektywności wykorzysty-
wania energii potrzebnej w budynku oraz pozyski-
wanie energii odnawialnej, co skutkuje podniesie-
niem klasy efektywności energetycznej z A+, dla 
samego kotła, do np. A+++ dla zestawu z kolekto-
rami słonecznymi i pompą ciepła. Tworząc kom-
pletny system grzewczy w oparciu o produkty Im-
mergas, otrzymujemy rozwiązanie zapewniające 
większą oszczędność. 

Oferta zestawów fotowoltaicznych 

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku 
odnawialnymi źródłami energii oferta Immergas zo-
stała rozszerzona o zestawy fotowoltaiczne, w skład 
których wchodzą:
• zestawy IMMERPOWER z modułami fotowoltaicz-
nymi I-PV 250W lub I-PV 300W,
• zestawy IMMERSOLE HYBRID z kolektorami hybry-
dowymi I-PVT 300W,
• szeroka oferta akcesoriów dodatkowych.
Oferta systemów fotowoltaicznych Immergas speł-
nia założenia programu Prosument i pozwala oso-
bom fizycznym na uzyskanie dofinansowania zaku-
pu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

Więcej o etykietowaniu
Przejdź

Więcej o zestawach 
fotowoltaicznych

Przejdź

Nowości w ofercie Immergas 

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Wsparcie-techniczne/warto-wiedziec/ErP/Najwazniejsze-informacje
http://www.immergas.com.pl/O-nas/Aktualnosci/Wydarzenia,5344/Nowa_oferta_zestawow_fotowoltaicznych_Immergas
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i pomocą podczas doboru odpowiedniego produktu, 
ale pomagają również podczas rejestracji i przesyła-
nia zgłoszeń do programu. Z myślą o usprawnieniu 
komunikacji i ułatwieniu uczestnictwa w programie 
stworzony został dedykowany serwis internetowy 
www.caius.pl, który pozwala na szybką i bezproble-
mową rejestrację kotłów w programie.

Bon paliwowy za zakup grzejnika

Instalatorom montującym grzejniki Immergas oferu-
je bardzo atrakcyjną promocję, opartą na niezwykle 
prostych zasadach – wystarczy zbierać kody kresko-
we z zakupionych grzejników stalowych płytowych 
Immerpan. Po zebraniu odpowiedniej ilości i wybo-
rze nagrody wystarczy odesłać je wraz z wypełnio-
nym formularzem na adres siedziby firmy. Nagroda-
mi w promocji są ubrania robocze, bony paliwowe  
i zakupowe, jak również gadżety Immegas. 

Więcej szczegółów odnośnie nowej oferty Immergas 
oraz aktualnych promocji na:
www.immergas.com.pl.  

Ulotka „Caius wspiera 
Profesjonalistów”

Pobierz

Konkurs ECO DESIGN 2015

Jest to już druga edycja konkursu skierowanego do 
producentów, dystrybutorów i usługodawców, któ-
rych produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicz-
nego projektowania. Słowem, produkt eko to ten, któ-
rego wyprodukowanie i stosowanie przez użytkownika 
odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
Zrównoważony, świadomy i odpowiedzialny design do-
tyczy każdej branży i dziedziny  gospodarki, począwszy 
od tworzenia w duchu recyklingu i upcyklingu, po pro-
dukcję  ekologicznych samochodów, maszyn o niskim 
zużyciu energii oraz budownictwo pasywne. Produkty 

finalistów zostaną zaprezentowane podczas Międzyna-
rodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrów-
noważonego Rozwoju  i Usług Komunalnych POL-ECO-
-SYSTEM w Poznaniu. 27 października 2015 r. spośród 
finałowych produktów jury wyłoni laureatów, którzy 
otrzymają statuetki i dyplomy z rąk Ministra Środowi-
ska podczas gali otwarcia POL-ECO-SYSTEM. Udział  
w konkursie jest bezpłatny. Produkty ECO DESIGN na-
leży zgłaszać do 18 września 2015 r. pod adres: malgo-
rzata.ozog@mtp.pl
www.mos.gov.pl/ecodesign

DAIKIN udostępnił 93 patenty na technologię 
użycia czynnika R32

10 września po raz pierwszy w historii całej branży kon-
cern DAIKIN Industries ogłosił, że oferuje firmom z ca-
łego świata bezpłatny dostęp do 93 patentów, w celu 
zachęcenia ich do opracowywania i wprowadzania do 
obrotu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz 
pomp ciepła, pracujących na jednoskładnikowym czyn-
niku chłodniczym HFC-32. HFC-32 (difluorometan) jest 
czynnikiem chłodniczym nowej generacji, który w zrów-
noważony sposób uwzględnia ochronę środowiska na-
turalnego. Jest to substancja nieuszkadzająca warstwy 
ozonowej, a przy tym energooszczędna, przystępna ce-
nowo, łatwiejsza do recyklingu, zaś jej potencjał w za-
kresie globalnego efektu cieplarnianego (GWP) jest trzy-
krotnie mniejszy niż potencjał R-410A, najpowszechniej 
używanego czynnika chłodniczego. Daikin wierzy, że za-
lety te czynią z niego najbardziej zrównoważone i obiecu-
jące rozwiązanie czynnikowe, zmniejszające negatywne 

oddziaływanie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych 
i pomp ciepła na środowisko. 
Przejście na HFC-32 pozwoliłoby bardzo znacznie obni-
żyć emisję związków węgla. Gdyby cały obecnie stoso-
wany czynnik R-410A zastąpić przez HFC-32, wówczas 
do roku 2030 można by zmniejszyć emisję równoważ-
nika CO2 z czynników HFC nawet o 24%, w porównaniu 
z dotychczas stosowanymi praktykami. 
Sama substancja chemiczna HFC-32 nie jest objęta pa-
tentem i jest ona łatwo dostępna u dostawców innych 
niż Daikin. Oferowany wolny dostęp do niektórych pa-
tentów umożliwia producentom wykorzystywanie tech-
nologii firmy Daikin w urządzeniach klimatyzacyjnych, 
chłodniczych i w pompach ciepła, pracujących na jed-
noskładnikowym czynniku chłodzącym HFC-32 i za-
chęca globalny przemysł do odpowiedzialnego rozwo-
ju oraz zaspokajania rosnącego popytu.

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Dla-profesjonalistow/Strefa-Dystrybutora/Promocje
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