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Instalator OZE
Nowy program współpracy instalatorów z firmą Hewalex
Firma Hewalex jest aktywna w branży OZE od 30 lat. Wszystkie produkty
wprowadzane w tych latach do oferty były i są związane z wykorzystaniem energii
odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej. Nowy program Instalator
OZE zastępuje poprzedni Instalator Plus po 8 latach funkcjonowania. Jego rolą jest
między innymi jeszcze większe podkreślenie zaangażowania zarówno firmy,
jak i jej partnerów w poprawę jakości powietrza, efektywności energetycznej
i szeroko pojętego poszanowania środowiska naturalnego.

Premiowanie efektu ekologicznego
Cechą szczególną nowego programu Instalator OZE jest premiowanie montażu
systemów OZE w zależności od uzyskiwanego przez nie efektu ekologicznego.

Zastosowanie instalacji solarnej, fotowoltaicznej bądź
też pompy ciepła przynosi korzyść w postaci efektu ekologicznego. Składa się na to ograniczenie emisji szeregu szkodliwych substancji chemicznych, pyłów i gazów.
Efekt ten ma różny wymiar zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. O ile zastosowanie kolektorów
słonecznych, czy pompy ciepła bezpośrednio ogranicza lokalną emisję zanieczyszczeń, to już instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca energię elektryczną takiej
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strukcyjno-badawczemu, możliwa jest chociażby realizacja niestandardowych zleceń zależnie od wymagań inwestycyjnych.

redukcji emisji nie przyniesie. W jej przypadku można
mówić o globalnym znaczeniu i wpływie na produkcję energii elektrycznej w wielkoskalowej energetyce.
Inny będzie także efekt ekologiczny przy wymianie
kotła na paliwo stałe, a inny przy wymianie np. kotła
gazowego. Do celów przeliczeń w programie, przyjęto najbardziej uniwersalny parametr kojarzący się
z ogólnie ochroną środowiska naturalnego – redukcję dwutlenku węgla (kg CO2/rok).

Najłatwiejszy... pierwszy krok
Na instalatorów przystępujących do współpracy
z firmą Hewalex, czeka szereg form wsparcia. Są one
związane w pierwszej kolejności z kontaktem personalnym z regionalnym doradcą handlowym, a także
kadrą pracowników działów technicznych, sprzedażowych, marketingowych i innych. Pozwala to zapoznać się na samym początku nie tylko z technicznymi aspektami oferowanych rozwiązań, ale również
z możliwościami, jakie daje taka współpraca.
Dzięki posiadanemu zapleczu produkcyjnemu i kon-

Strefa Instalatora
Strefa Instalatora stanowi obszar strony firmowej hewalex.pl, przeznaczony dla instalatorów. Zarejestrowanie się w niej jest możliwe jeszcze zanim dojdzie do
rozpoczęcia współpracy z firmą Hewalex. Co istotne
strefa nie służy jedynie do zarządzania swoim kontem, czyli rejestracji instalowanych urządzeń, podglądu liczby zgromadzonych punktów i korzystania
ze sklepu z nagrodami. Jeżeli rejestracji urządzenia
dokona także jego użytkownik, to może skorzystać
z wydłużenia okresu gwarancji, które np. dla elementów zestawu solarnego wynosi + 1 rok.
Z kolei instalator uzyska możliwość obsługi użytkownika tego urządzenia z pomocą własnej listy instalacji.
Szczególnie pomocne będą tutaj automatyczne przypomnienia np. o przeglądach okresowych, czy wymianie anody w podgrzewaczu wody użytkowej. Informa-

cje są przesyłane do użytkownika wraz z poleceniem
instalatora, który może wykonać tego rodzaju usługę.
Takie rozwiązanie daje możliwość zarządzania i planowania wizyt u użytkowników i uzyskiwania dodatkowych przychodów.
Certyfikaty i zaświadczenia
Wszystkie szkolenia kończą się wręczeniem zaświadczenia dla ich uczestników. Odrębnie dla poszczególnych segmentów produktów wydawane są certyfikaty poświadczające umiejętności w zakresie ich
montażu i uruchamiania. Mogą mieć one charakter
uniwersalny, bądź dostosowany do wymagań wynikających np. z udziału instalatora w przetargach czy
lokalnych programach dofinansowania inwestycji,
popularnych ostatnio ze względu na wymóg ograniczania emisji zanieczyszczeń. Pracownicy firmy służą tutaj również pomocą w kompletacji dokumentacji urządzeń niezbędnej do złożenia w lokalnej
administracji.
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W podziale urządzeń OZE według poziomu uzyskiwanego efektu na doskonały, bardzo dobry i dobry,
uwzględniona jest jednocześnie ich efektywność
energetyczna. Wobec śladowego zużycia energii pierwotnej Ep przez kolektory słoneczne (współczynnik
nakładu energii Ep = 0,0) ich zastosowanie jest premiowane w najwyższym stopniu. Jest o tyle uzasadnione, że wiąże się z tym brak emisji zanieczyszczeń
zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.
Efekt ekologiczny jest określany w oparciu o ogólnodostępne oficjalne wskaźniki emisji (KOBIZE) oraz etykiety
lub karty efektywności urządzeń. Nowy program Instalator OZE uwzględniając różne urządzenia OZE, sumuje
uzyskiwany z nich efekt ekologiczny, co jest podstawą do
wydawania wyróżnień dla najbardziej aktywnych wykonawców, a także przyznawania dodatkowych profitów.

Szkolenia – okazja do spotkań fachowców
Bardzo dobrą okazją do bliższego wzajemnego zapoznania się jest skorzystanie z oferty szkoleń technicznych prowadzonych w siedzibie firmy w Czechowicach-Dziedzicach.
Zawierają one rozbudowaną część praktyczną prowadzoną w oparciu o instalacje szkoleniowe – solarne, fotowoltaiczne i z pompami ciepła. Dodatkową
formą zajęć są prace na symulatorach sterowników
oraz prezentacja systemów zdalnego nadzoru EKONTROL, a także nowego systemu zarządzania bilansem energii w budynku OPTI-ENER. Szkolenia stanowią doskonałą formę wymiany wiedzy i doświadczeń
także pomiędzy ich uczestnikami.

