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Zastosowanie instalacji solarnej, fotowoltaicznej 
bądź też pompy ciepła przynosi korzyść w posta-
ci efektu ekologicznego. Składa się na to ogranicze-
nie emisji szeregu szkodliwych substancji chemicz-
nych, pyłów i gazów. Aby więc dodatkowo docenić 
Partnerów firmy za wkład w tak ważną poprawę 
jakości powietrza, w styczniu 2019 r. wprowadzo-
ny został nowy program partnerski Instalator OZE.  
w głównym założeniu jego funkcjonowania leży pre-
miowanie wykonawców instalacji OZE w zależności 
od uzyskiwanego efektu ekologicznego.

Premiowanie efektu ekologicznego
w podziale urządzeń OZE według poziomu uzy-
skiwanego efektu na doskonały, bardzo dobry  
i dobry, uwzględniona jest jednocześnie ich efek-
tywność energetyczna. wobec śladowego zuży-
cia energii pierwotnej Ep przez kolektory słonecz-
ne (współczynnik nakładu energii Ep = 0,0) ich 
zastosowanie jest premiowane w najwyższym 
stopniu. Jest to o tyle uzasadnione, że wiąże się 
z tym brak emisji zanieczyszczeń zarówno w wy-
miarze lokalnym, jak i globalnym.
Inny będzie także efekt ekologiczny przy wymia-
nie kotła na paliwo stałe, a inny przy wymianie np. 
kotła gazowego. Do celów przeliczeń w programie, 
przyjęto najbardziej uniwersalny parametr kojarzą-
cy się z ogólnie ochroną środowiska naturalnego – 
redukcję dwutlenku węgla (kg CO2/rok) odniesio-
ną lokalnie do miejsca zainstalowania urządzenia.
Efekt ekologiczny jest określany w oparciu o ogól-
nodostępne oficjalne wskaźniki emisji (KOBIZE) 
oraz etykiety lub karty efektywności urządzeń. 

Firma Hewalex jest krajowym 
producentem i dystrybutorem 
w branży OZE obecnym na 
rynku już od 30 lat. wszystkie 
wdrażane produkty były i są 
związane z wykorzystaniem 
energii odnawialnej oraz poprawą 
efektywności energetycznej  
w budownictwie. Od początku 
działalności współpraca  
z fachowcami stała się priorytetem, 
stąd wprowadzone zostały już  
w latach 90. szkolenia techniczne  
i programy partnerskie.

HEWALEX: PROGRAM InstALAtOR OZE

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

http://www.instalreporter.pl
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może wykonać tego rodzaju usługę. Takie rozwiąza-
nie daje możliwość zarządzania i planowania wizyt u 
użytkowników i uzyskiwania dodatkowych przycho-
dów. Strefa Instalatora to także dostęp do dodatko-
wych materiałów graficznych i porad technicznych.

e-SKLEP Hewalex – platforma transakcyjna B2B
e-SKLEP HEwALEX to dobrze funkcjonujące na-
rzędzie współpracy z instalatorami oraz dystry-
butorami urządzeń Hewalex. Stanowi platformę 
transakcyjną umożliwiającą zamawianie syste-
mów fotowoltaicznych, pomp ciepła do ogrzewa-
nia budynków oraz układów automatyki i zdal-
nego nadzoru. Realizacja zamówień odbywa się 
na podstawie ustalonych warunków współpracy. 
Szereg pomocniczych narzędzi ułatwia kom-
pletację zamawianych systemów. Korzystają-
cy z e-SKLEPU doceniają m.in. wygodę kom-
pletacji mocowań dla paneli fotowoltaicznych.  
To co wcześniej stanowiło nieraz złożony problem, 
zajmuje dzięki kalkulatorowi kompletacji moco-
wań dosłownie kilkanaście sekund, a zestawienie 
elementów można przesłać wprost do koszyka 
zamówień. Dodatkowo korzystanie z e-SKLEPU 
pozwala na uzyskiwanie dodatkowych profitów 
takich jak np. zwrot kosztów za udział w szkole-
niu przy pomocy vouchera z kodem rabatowym.
 
Szkolenia online – okazja na poszerzenie 
swojej wiedzy
Bardzo dobrą okazją do przygotowania się do no-

wego sezonu i na poszerzenie swojej wiedzy, jest 
skorzystanie z oferty bezpłatnych szkoleń technicz-
nych z kolektorów, fotowoltaiki i pomp ciepła pro-
wadzonych w formie ONLINE. Szkolenia skierowane 
do instalatorów, którzy chcieliby poznać szczegóły 
doboru, sprzedaży i montażu instalacji OZE.
Rejestracji można dokonać na stronie www.he-
walex.pl/szkolenia/l poprzez platformę Konfeo.

Nowy program Instalator OZE uwzględniając róż-
ne urządzenia OZE, sumuje uzyskiwany z nich efekt 
ekologiczny, co jest podstawą do wydawania wy-
różnień dla najbardziej aktywnych wykonawców, 
a także przyznawania dodatkowych profitów.

Strefa Instalatora – pierwszy krok  
do podjęcia współpracy
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. Pozwa-
la to zapoznać się na samym początku nie tylko 
z technicznymi aspektami oferowanych rozwią-
zań, ale również z możliwościami, jakie daje taka 
współpraca. Podjęcie stałej współpracy polecamy 
rozpocząć od rejestracji w Strefie Instalatora tutaj. 
Stanowi to pierwszy krok do uzyskania możliwo-
ści rejestracji instalowanych urządzeń w progra-
mie Instalator OZE oraz możliwości zakupu urzą-
dzeń w nowym e-SKLEPIE Hewalex.
Dodatkowo zarejestrowany instalator uzyskuje do-
stęp do listy swoich instalacji. Szczególnie pomoc-
ne będą tu automatyczne przypomnienia np. o prze-
glądach okresowych. Informacje są przesyłane do 
użytkownika wraz z poleceniem instalatora, który HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 
www.hewalex.pl
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