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eksploatacyjnych oraz ograniczenie wpływu na 
środowisko naturalne systemów grzewczych. Nie 
dziwi więc rosnące zainteresowanie odnawialny-
mi źródłami energii. 
Dla domów starszego typu dobrym rozwiąza-
niem jest także powietrzna pompa ciepła. Może 
być ona instalowana w dowolnej lokalizacji, w 
każdym typie zabudowy oraz w budynkach, w 
których już istnieje system grzewczy. Nie wyma-
ga też ingerencji w otoczenie. Technologia spa-
lania paliw kopalnych w elektrowniach i elektro-
ciepłowniach oraz systemy oczyszczania spalin 
powodują, że spaliny wydobywające się z tych za-

kładów w czasie produkcji energii elektrycznej, 
zużywanej przez pompę ciepła są o wiele mniej 
szkodliwe, niż zanieczyszczenia emitowane z ko-
minów domów jednorodzinnych. 

Komfortowe użytKowanie przez cały roK

Dzięki temu, że pompa ciepła nie wymaga specja-
listycznej kotłowni, system gwarantuje oszczęd-
ność miejsca i dowolną aranżację pomieszczenia 
technicznego. Takim urządzeniem, które spełnia 
te standardy jest pompa ciepła typu powietrze/
woda Alezio M czy Alezio M V200 marki De Dietrich.  

eKonomiczne i niezawodne rozwiązanie

Planując remont, zakładający zwiększenie ener-
gooszczędności budynku poprzez zmianę spo-
sobu ogrzewania, dobrym rozwiązaniem będzie 
zastosowanie powietrznej pompy ciepła, której 
konstrukcja daje możliwość współpracy z istnie-
jącymi już źródłami ciepła. Jej zaletą jest szybki  
i łatwy montaż oraz smukła budowa urządzenia. 
Tego typu system pozwoli ograniczyć wysokość 
rachunków oraz zagwarantuje domownikom wy-
soki komfort użytkowania. Korzystając z odna-
wialnych źródeł energii otrzymają oni niedrogie 
ogrzewanie. Poza wydatkiem na zakup pompy 
ciepła nie ponosi się niemal żadnych dodatko-
wych kosztów związanych z eksploatacją – płaci 
się jedynie za zasilanie urządzenia prądem. Pozo-
stałym paliwem napędzającym pracę urządzenia 
jest powietrze. Sama pompa ciepła obniża kosz-
ty ogrzewania – w stosunku do spalania gazu lub 
oleju opałowego o ponad 50%. 

czysta energia prosto z natury

Inwestor, decydując się na budowę domu, po-
winien wziąć pod uwagę wiele kryteriów, m.in. 
przepisy, mające na celu zmniejszenie kosztów 

Ekologiczne systemy grzewcze to świetna alternatywa dla tradycyjnych 
rozwiązań, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z myślą  
o naszej planecie oraz wysokich rachunkach marka De Dietrich stworzyła 
urządzenia, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, gwarantując 
oszczędność. Czym charakteryzują się pompy ciepła? 

Czas na ekologiCzną rewoluCję z marką De DietriCh
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Prosta obsługa i energooszczędna konstruk-
cja gwarantuje 100% satysfakcji. Nowa formuła  
Alezio M sprawdzi się zarówno zimą, jak i latem 
w każdym typie zabudowy. To zupełna nowość, 
gdyż jednostki zewnętrzna i wewnętrzna połą-
czone są ze sobą instalacją hydrauliczną i do 
montażu nie wymagają uprawnień f-gazowych. 
To kompaktowe urządzenie, dzięki możliwości 
podłączenia podgrzewacza zapewnia stały do-
stęp do ciepłej wody oraz jest dopasowane do 
programów Prosument i Czyste Powietrze.
 
prosta obsługa i cicha praca

Nowoczesne urządzenia grzewcze takie, jak pom-
py ciepła odpowiednio dobrane do powierzchni 

i charakterystyki obiektu są praktycznie bezob-
sługowe, co przekłada się na wygodę użytkowa-
nia. Powietrzna pompa ciepła Strateo marki De 
Dietrich pracuje w sposób dyskretny i bardzo wy-
dajny. Zapewnia odpowiednią temperaturę w po-
mieszczeniach oraz dzięki zintegrowanemu pod-
grzewaczowi c.w.u. dba o stały dostęp do ciepłej 
wody. Urządzenie jest niezwykle proste w obsłu-
dze, a sterowanie sprowadza się jedynie do usta-
wienia żądanej temperatury w pomieszczeniach 
za pomocą dedykowanych regulatorów pokojo-
wych. Z poziomu konsoli sterowniczej urządze-
nia De Dietrich możliwe jest ustalenie harmo-
nogramów pracy pompy ciepła. System można 
też zaprogramować za pomocą dodatkowego 
modułu De Dietrich oraz dedykowanej aplikacji  
w smartfonie. Powszechnie wykorzystywane do 
celów grzewczych pompy ciepła mogą także latem  
z powodzeniem efektywnie chłodzić pomiesz-
czenia lub ogrzewać wodę w basenie. 
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Program Czyste Powietrze 

• Nowe narzędzie dla wnioskodawców
Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia bu-
dynków to kolejne ułatwienie dla osób starają-
cych się o dotacje na termomodernizację domu 
jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów pro-
gramu Czyste Powietrze na zlecenie Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej przygotowali eksperci Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii.
Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji ter-
micznej domu przy ociepleniu wybranych prze-
gród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, 
podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewa-
ne od nieogrzewanych. Parametry zostały dobra-
ne tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowied-
ni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając 
pewność, że po przeprowadzeniu termomoder-
nizacji wybranych przegród będą one spełniać 
obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne 
(wT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r. 
zgodnie z rozporządzenia ministra infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowa-
nie (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1422, z późn. zm.).
Nowe narzędzie jest in-
tuicyjne i łatwe w ob-
słudze. Można z niego 
skorzystać na stronie czy-
stepowietrze.gov.pl (za-
kładka „warto wiedzieć”). 
Będzie też dostępny na 
portalach beneficjenta 
wszystkich wojewódz-
kich funduszy.
Zapraszamy do skorzy-
stania z kalkulatora: kliknij

• e-wnioski bez wychodzenia z domu
Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uru-
chomiona została internetowa ścieżka składania 
wniosków o dofinansowanie w ramach progra-
mu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostęp-
ne w serwisie gov.pl.
Teraz bez wychodzenia z domu można starać 
się o dotację na wymianę kopciuchów i termo-
modernizację domu. wystarczy wejść na: www.
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-
-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego 
wymagane załączniki i podpisać go korzystając  
z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego po-
twierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, na-
dal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej 
opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjen-
ta dostępnym na stronie internetowej właściwe-
go wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, 
który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z za-
łącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papiero-
wej do wFOŚiGw lub gminy.

Źródło: NFOŚiGw
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