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Obecnie kotły zasilane wodorem, produkowa-
ne przez firmy z grupy BDR Thermea, funkcjo-
nują już w kilku krajach europejskich. – W BDR 
Thermea wspieramy ideę dekarbonizacji ogrze-
wania oraz wizję globalnej transformacji sekto-
ra energetycznego, zmierzającą do populary-
zacji zrównoważonych źródeł energii. Dlatego 
właśnie inwestujemy znaczne środki w rozwią-
zania, takie jak kotły wodorowe czy pompy cie-
pła – mówi Bertrand Schmitt, CEO Grupy BDR 
Thermea. 

Pierwszy kocioł na 100% wodór 
od remeha

Grupa BDR Thermea przoduje w rozwoju techno-
logii wodorowych kotłów grzewczych. Od 2019 
roku w mieście Rozenburg w Niderlandach pro-
wadzony jest pilotażowy program obejmujący 
praktyczne zastosowanie wysokowydajnych ko-
tłów zasilanych w 100% wodorem.
Cały projekt powstał ze wspólnej inicjatywy ope-
ratora sieci gazowej Stedin, odpowiedzialnego 
za produkcję i dostawy wodoru wytwarzanego  
w sposób zrównoważony, gminy Rotterdam i spół-
dzielni mieszkaniowej Ressort wonen. Opracowa-
niem kotłów zajęło się centrum kompetencyjne 
BDR Thermea Group w Bassano del Grappa we 
włoszech. Pierwsze kotły wodorowe zostały za-
instalowane w kotłowni w Rozenburgu obok ist-
niejącego konwencjonalnego kotła na gaz ziem-
ny, co zapewniło mieszkańcom wystarczającą 
ilość ciepła i ciepłej wody. 
Obok kompleksu apartamentów w Rozenbur-
gu znajduje się poligon testowy Power-To-Gas 
(P2G). Różni partnerzy współpracują tu od kilku 
lat nad nowymi technologiami. Umiejscowio-
na jest tutaj kontenerowa wytwórnia wodoru  
z magazynem tego gazu, która do jego produkcji 
wykorzystuje energię elektryczną pozyskiwaną 

BDR Thermea Group od wielu lat pracuje nad rozwojem i wdrożeniem nowych produktów,  
które umożliwią niezbędną transformację energetyczną. Obok ogniw paliwowych czy kogeneracji,  
są to także urządzenia zasilane paliwem wodorowym. Niderlandzka Remeha, będąca częścią grupy  
BDR Thermea, jest pierwszą na świecie firmą branży grzewczej, która skonstruowała i certyfikowała 
kocioł kondensacyjny przystosowany do spalania 100% wodoru. 

Kotły wodorowe Bdr thermea Group
Nadchodzi przełom w ogrzewaniu
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z małej farmy fotowoltaiki oraz wiatraków. wo-
dór do zasilania kotłów dostarczany jest wydzie-
lonym na potrzeby testów odcinkiem sieci gazo-
wej, wcześniej przebadanej przez Instytut KIwA 
i łatwo przystosowanej do transportu wodoru.
Unikalny kocioł domowy na wodór firmy Remeha 
został zaprezentowany na targach ISH we Frank-
furcie w 2018 roku. Obecnie wszystkie nowe pro-
dukowane przez BDR Thermea kotły gazowe są 
poddawane procedurze badawczej zakończonej 
Certyfikatem CE, uwzględniającej między innymi 
spalanie gazu ziemnego z domieszką 20% wodo-
ru oraz spalanie 100% wodoru.

wodór Przyszłością branży grzewczej 
w euroPie

BDR Thermea testuje nowe rozwiązania nie tyl-
ko w Niderlandach, ale także w wielkiej Bryta-
nii i we Francji. 
Brytyjska firma Baxi Heating opracowała i od 
2020 roku testuje jeden z pierwszych w wielkiej 
Brytanii kotłów na czysty wodór. Ściśle współ-
pracuje przy tym z rządem wielkiej Brytanii, aby 
wypróbować inne technologie wodorowe i nisko-
emisyjne. Niedawno miała miejsce prezentacja 
domu zeroemisyjnego, podczas której Baxi He-
ating przedstawiła swoje najnowsze urządzenie 
czerpiące energię z wodoru i zademonstrowa-
ła jego użycie w warunkach rzeczywistych. Inno-
wacyjne nieruchomości w zabudowie bliźniaczej, 
w których zamontowano kotły wodorowe, zo-
stały zbudowane we współpracy z Northern Gas 
Networks, rządowym Departamentem Biznesu, 
Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) oraz firmą 
Cadent zajmującą się dystrybucją gazu. Są one zlo-
kalizowane w Low Thornley w Northern Gas Ne-
twork, niedaleko Gateshead. Oprócz kotłów wo-
dorowych partnerzy współpracujący z BEIS nad 
projektem Hy4Heat stworzyli również prototypy  

kotłów na wodór, kuchenek i płyt grzewczych.
warto dodać, że zdjęcie kotła wodorowego BAXI 
Heating znalazło się w oficjalnej Strategii wodo-
rowej wielkiej Brytanii (UK Hydrogen Strategy) 
ogłoszonej w sierpniu tego roku. 
Z kolei we Francji, z inicjatywy burmistrza gminy 
Châteauneuf-sur-Loire, trwa wielokrotnie nagra-
dzany projekt Ilot@ge. w ramach tej inicjatywy 
w Châteauneuf – w domu dla około 1600 osób 
– zainstalowano 100% kocioł wodorowy BDR 
Thermea Group – taki sam, który po raz pierw-
szy został uruchomiony w Niderlandach w 2019 
roku. Dzięki temu gmina jest pierwszym miej-
scem we Francji, w którym wypróbowano ko-
cioł na czysty wodór. Projekt Ilot@ge obejmuje 
wszystkie elementy łańcucha, w tym produk-
cję energii wiatrowej i słonecznej, akumulato-
ry energii i magazynowanie wodoru, dystrybu-
cję i użytkowanie domowe w ogrzewaniu lub 
energii elektrycznej.

oferta bdr thermea Poland

Co prawda w Polsce kotły wodorowe nie są jesz-
cze stosowane, jednak już teraz można troszczyć 
się o środowisko dzięki nowoczesnym urządze-
niom grzewczym. BDR Thermea Poland z siedzi-
bą we wrocławiu oferuje wysokiej jakości, oparte 
na OZE, ekologiczne rozwiązania: hybrydy, pom-
py ciepła, kolektory słoneczne, zestawy z pane-
lami fotowoltaicznymi czy rekuperację. Urządze-
nia marek De Dietrich i Baxi pozwalają spełniać 
wymagania Techniczne 2021 stawiane nowo po-
wstającym budynkom. Są też dobrym wyborem 
w przypadku modernizacji systemu grzewczego, 
np. z wykorzystaniem dotacji w programie Czy-
ste Powietrze. w roku 2022 BDR Thermea Po-
land planuje włączenie do oferty nowych mo-
deli pomp ciepła, w których ma zastosowanie 
nowoczesny i ekologiczny czynnik R32.

Nowy program doborowy  
od firmy SaLda

Dobór central wentylacyjnych może być jeszcze 
prostszy. Nowy program doboru opracowany przez 
markę SALDA to zaawansowane narzędzie ułatwiają-
ce projektowanie i dobór urządzeń wentylacyjnych. 
Program zawiera szczegółowe informacje o pro-
duktach marki SALDA, takich jak: centrale wenty-
lacyjne, wentylatory, nagrzewnice. Zaawansowa-
na opcja filtrowania umożliwia dobór urządzeń 
na podstawie predefiniowanych wartości para-

metrów np.: rodzaju wymiennika ciepła, wydajno-
ści, sprężu, rodzaju nagrzewnicy, rozmiaru przy-
łączy czy układu króćców, itp.
Przydatną funkcją jest możliwość utworzenia i za-
pisania folderu z projektem, który w każdej chwili 
można dowolnie modyfikować. Program umożli-
wia także generowanie kart doborowych poszcze-
gólnych urządzeń w postaci plików .pdf zawiera-
jących niezbędne informacje i szczegółowe dane 
techniczne, porównywarkę urządzeń oraz dostęp 
do szczegółowych instrukcji w języku polskim.
więcej informacji na: Program doborowy SALDA
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