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w deklaracji branżowej, które zostało podpisa-
ne przez grono ponad 150 firm i organizacji z po-
nad 20 krajów europejskich zobowiązano się do:
- promowania podejścia do zaopatrzenia w ciepło 
i chłód opartego na różnorodnych technologiach;
- wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań  
w zakresie zdecentralizowanego, bezpieczne-
go, zdekarbonizowanego zaopatrzenia w ciepło 
i jego magazynowania;
- zwiększenia dodatniego bilansu eksportowego 
sektora pozyskiwania ciepła z energii słonecznej;
- zintensyfikowania działań badawczo-rozwo-
jowych;

- wspierania celów zrównoważonej gospodarki 
opartej na efektywnym wykorzystaniu dostęp-
nych zasobów.
Zdaniem Stowarzyszenia Producentów i Impor-
terów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz śro-
dowiska działającego na rzecz rozwoju pozyski-
wania ciepła ze źródeł odnawialnych: Najbliższe 
10 lat będzie miało kluczowe znaczenie dla trans-
formacji i dekarbonizacji rynku ciepłowniczego, 
ponieważ do 2030 r. będziemy potrzebować ze-
roemisyjnych systemów ogrzewania w budow-
nictwie mieszkaniowym, komercyjnym i prze-
mysłowym, ponieważ wszystkie nowe systemy 

EuropEjski przEmysł  
EnErgii słonEcznEj aktywny 
w grEEn rEcovEry

Po zatwierdzeniu w lipcu pakietu na-
prawczego przez Radę Europejską, 
branża ogrzewania i chłodzenia wy-
twarzanego w oparciu o energię sło-
neczną złożyła swoją deklarację, zo-
bowiązując się aktywnego udziału  
w ekologicznym ożywieniu Green Reco-
very i wystosowując wezwanie do dzia-
łania ze strony decydentów w Europie. 
Europejski przemysł wytwarzania cie-
pła z energii słonecznej porozumiał się 
we wspólnym zobowiązaniu do złoże-
nia deklaracji na rzecz pakietu ekolo-
gicznego ożywienia – Green Recovery.

Pobierz  Solar heat pledge – 
Deklaracja przemysłu pozyskiwania 
ciepła z energii słonecznej

SolariseHeat.eu

Nasze społeczeństwo stoi 
przed bezprecedensowymi 
wyzwaniami, które wymaga-
ją szybkich i zdecydowanych 
działań. Radząc sobie ze  
światowym kryzysem zdrowia 
publicznego, musimy stawić 
czoła jego konsekwencjom 
gospodarczym, nie podważa-
jąc przy tym naszych wysiłków 
w walce ze zmianami klimatu. 
Wszyscy zostali dotknięci tym 
kryzysem, w różnym stopniu.
I każdy powinien spróbować 
przyczynić się do znalezienia 
rozwiązania.

Sektor kolektorów słonecznych jest  
silnie zaangażowany we wprowadzanie 
pozytywnych zmian w naszym świecie  
i w naszych społeczeństwach.
Dostarczamy rozwiązania, które przy-
czyniają się do dekarbonizacji sektora 
ogrzewania i chłodzenia, który odpowia-
da za 51% końcowego zużycia energii 
i około 27% emisji dwutlenku węgla w 
UE. Obniżenie emisyjności tego sektora 
ma kluczowe znaczenie dla europejskich 
celów w zakresie neutralności węglowej.  
Obecna dekada jest decydująca dla 
osiągnięcia  przejścia, biorąc pod uwagę, 
że nowe systemy grzewcze stosowane w 
zasobach mieszkaniowych, handlowych 
lub przemysłowych zainstalowane  
po 2030 r. muszą być wolne od emisji 
dwutlenku węgla, jeśli uwzględnić,  
że będą one nadal funkcjonować na  
poziomie roku 2050 r.

Obecna pandemia COVID19 pokazała 
nam, jak stanowcze mogą być rządy  
i społeczeństwa w rozwiązywaniu 
kryzysu. Tę determinację i odwagę  
należy zastosować do głównego kryzysu, 
z którym wszyscy się zmagaliśmy:  
Kryzysu związanego ze zmianami klimatu.

Deklaracja przemysłu  
ciepła z energii słonecznej 
Zapewnienie  
green recovery

#SolariseHeat
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grzewcze zainstalowane będą najprawdopodob-
niej później nadal działać w 2050 r. Potrzebuje-
my szybkich działań i uwzględnienia ogrzewania 
i chłodzenia przy wykorzystaniu energii słonecz-
nej w planie pakietu restartu i rozwoju gospo-
darki w krajach UE, w tym także w Polsce, gdzie 
jest wysoki potencjał do realizacji takich działań.
Odnosząc się do krajowych planów naprawy, 

które zostaną przedłożone Komisji Europejskiej 
w październiku przyszłego roku: Jesteśmy jako 
SPIUG gotowi wnieść wkład w tę dyskusję, przed-
stawiając pomysły, propozycje i silne zaangażo-
wanie z naszego sektora.

O ciEPlE i chłOdziE POzyskiwanych 
z EnERGii słOnEcznEj

Ogrzewanie i chłodzenie energią słoneczną, czę-
sto określane jako Solar Thermal, to dobrze zna-
na technologia, która przechwytuje energię sło-
neczną w postaci ciepła. Ta technologia jest 
powszechnie wykorzystywana do potrzeb miesz-
kaniowych, takich jak ogrzewanie pomieszczeń 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a tak-
że do zastosowania w obiektach komercyjnych 
i przemysłowych. w Europie zainstalowanych 
jest ponad 10 milionów słonecznych systemów 
grzewczych.

O sOlaR hEat EuROPE/EstiF

Misją Solar Heat Europe/ESTIF jest ustalenie jako 
priorytetu i akceptacja ciepła słonecznego jako klu-
czowego elementu zrównoważonego ogrzewania  
i chłodzenia w Europie oraz praca nad wdroże-
niem wszystkich niezbędnych kroków w celu 
wykorzystania wysokiego potencjału ciepła sło-
necznego.
Zrzeszając członków pochodzących z ponad 15 
krajów europejskich, Solar Heat Europe repre-
zentuje bezpośrednio lub pośrednio ponad 90% 
przemysłu w całym łańcuchu wartości tej bran-
ży. Solar Heat Europe zapewnia również, że tech-
nologia ciepła słonecznego rozwija się i wzrasta  
w Europie poprzez różne działania, takie jak do-
starczanie informacji i statystyk dotyczących 
sektora lub poprzez propagowanie lepszych re-
gulacji lub zachęcanie decydentów UE do kształ-

towania sprzyjającego środowiska dla technolo-
gii ogrzewania i chłodzenia.

O stOwaRzyszEniu PROducEntów 
i imPORtERów uRządzEń GRzEwczych

Stowarzyszenie Producentów I Importerów Urzą-
dzeń Grzewczych jest działającą od 15 lat w Pol-
sce organizacją branżową zrzeszającą producen-
tów urządzeń grzewczych i elementów instalacji 
grzewczych reprezentujących ponad 30 czo-
łowych marek krajowych i zagranicznych ak-
tywnie działających, jak również produkujących  
w Polsce, reprezentując w niektórych segmen-
tach ponad 90% rynku.
Jednym z celów, jakie SPIUG postawił sobie na 
początku swojej działalności, jest rozwój nowo-
czesnych technik grzewczych, gdzie w obliczu 
możliwych ograniczeń w zużyciu gazu, oleju czy 
węgla firmy zrzeszone w SPIUG muszą myśleć  
o odnawialnych źródłach energii (OZE) i rozwijać 
zainteresowanie nimi inwestorów i specjalistów 
branżowych. Innym z celów SPIUG jest meryto-
ryczny wpływ na kształtowanie otoczenia praw-
nego dla branży instalacyjno-grzewczej, działa-
jąc „ponad podziałami”.
SPIUG jako aktywnie działająca polska organiza-
cja z branży instalacyjno-grzewczej nie może być 
odosobniona i korzysta z doświadczeń innych, oraz 
dzieli się także polskimi doświadczeniami, w kontak-
tach ze światowymi organizacjami, takimi jak Solar 
Heat Europe, czy EHI (Association of European He-
ating Industry), w których jest aktywnym członkiem.
Źródło: informacja prasowa, Bruksela, 24 lipca 2020

Energia słoneczna jest częścią rozwiąza-
nia mającego na celu walkę z kryzysem 
klimatycznym, ograniczając stopnio-
wo wykorzystanie paliw kopalnych do 
ogrzewania i chłodzenia, unikając w sa-
mym 2018 r. ekwiwalentu 6,8 mt emisji 
cO2. szacunkowa całkowita produkcja 
ciepła w systemach grzewczych i chłod-
niczych opartych na wykorzystaniu pro-
mieniowania słonecznego działających 
w Europie odpowiada 25,6 twth. Od-
powiada to całorocznemu zapotrzebo-
waniu na ciepło cypru i Estonii łącznie. 
jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, 
sektor ogrzewania i chłodzenia opar-
tego na wykorzystaniu promieniowa-
nia słonecznego osiągnął łączny obrót 
w wysokości 1,85 miliarda euro w 2018 
roku, zatrudniając około 18 800 osób.
większość termicznych systemów sło-
necznych jest wykorzystywana do 
przygotowania ciepłej wody użytko-
wej, choć istnieją również duże syste-
my, które zasilają procesy przemysło-
we lub sieci ciepłownicze. największy 
z tych systemów, działający w mieście 
silkeborg w danii, osiąga oszałamiają-
cą moc szczytową 110 mwth, za co od-
powiada instalacja 156 000 m2 kolekto-
rów słonecznych.

„SoczySte letnie ceny” 
– promocja Hewalex

Pompy ciepła zaj-
mują w ofercie fir-
my Hewalex szcze-
gólne miejsce już 
od 10 lat. Jeden  
z najbardziej roz-
wojowych produk-
tów firmy, jakimi 
są pompy ciepła 
PCCO MONO (typ 
monoblok) zysku-
ją na popularności dzięki łatwości montażu, wy-
sokiej efektywności energetycznej, zdalnemu 
nadzorowi EKONTROL DIAGNOSTYKA i wydłużo-
nej do 5 lat gwarancji bez obowiązku płatnych 
przeglądów. Do korzyści doszedł także bardzo 
istotny dla takich urządzeń element. Na bazie 
wieloletnich doświadczeń, zespół opracował  
i wdrożył do produkcji Moduł zabezpieczający 
PZ HX. To pierwsze takie na rynku rozwiązanie, 
które pozwala na bezpieczną eksploatację pom-
py ciepła typu monoblok bezpośrednio z wodą 
grzewczą. w razie braku zasilania jest w stanie 
ochronić urządzenie przez co najmniej 48 go-
dzin przy temperaturze zewnętrznej -25°C. Użyt-
kownik zyskuje gwarancję na działanie takiego 
zabezpieczenia. Moduł jest systemem podle-
gającym samokontroli działania. Chcąc wyróż-
nić na rynku innowację techniczną, tylko przez 
2 letnie miesiące Hewalex oferuje moduł w ce-
nie pompy ciepła PCCO MONO. Dzięki temu ko-
rzyść finansowa przy jej zakupie może wynieść 
nawet 3300 zł netto.
Promocja „Soczyste letnie ceny” obowiązuje do 
końca lata (22.09.2020) lub wyczerpania stanów 
magazynowych. 
Więcej
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