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Danfoss był i nadal jest największym pracodawcą 
w Grodzisku Mazowieckim. Na pierwszej hali wy-
budowanej w grodziskim kampusie Danfoss do 
dziś produkowane są komponenty wykorzysty-
wane w chłodnictwie komercyjnym i przemysło-
wym: regulatory ciśnienia i temperatury, ciśnie-
niowe i temperaturowe zawory wodne, zawory 
grupy KV, presostaty kartridżowe.

w 2002 roku, po ponad 50 latach od pojawie-
nia się pierwszego pomysłu i zapoczątkowania 
rozmów na ten temat, powstał joint venture po-
między kulturą japońską i duńską w Polsce, czy-
li spółka Danfoss Saginomiya z siedzibą w Gro-
dzisku Mazowieckim. Odgrywa ona znaczącą 

rolę w produkcji i dostarczaniu na rynek minia-
turowych wyłączników ciśnieniowych dla bran-
ży chłodniczej. 

10 lat po otworzeniu fabryki Danfoss Poland 
w Grodzisku Mazowieckim, w 2008 r. urucho-
miono drugą halę produkcyjną, w której roz-
poczęto produkcję nowoczesnych urządzeń do 
ogrzewania – pomp ciepła (obecnie już nie bę-
dących w portfolio firmy) oraz kabli i mat grzej-
nych DEVI. Ogrzewnictwo stało się drugim istot-
nym obszarem produkcji Danfoss Poland. w 2011 
roku – po połączeniu dwóch spółek należących 
do grupy Danfoss, tj. Danfoss z siedzibą w Gro-
dzisku Mazowieckim i Danfoss LPM z siedzibą  

Historia Danfoss w Polsce rozpoczęła się w 1991 r.  
w warszawie, w niewielkiej siedzibie przy uli-
cy Obozowej, gdzie wytwarzane były m.in. ter-
mostaty grzejnikowe, które firma jako pierw-
sza wprowadziła na polski rynek. Przez wiele lat 
na wszystkie głowice termostatyczne mówiono 
„danfossy” i do tej pory urządzenia Danfoss są sy-
nonimem wysokiej jakości i oszczędności energii. 
Fabryka złożona z jednego piętra budynku i czę-
ści produkcyjnej szybko okazała się zbyt mała. 
Kilka lat trwały poszukiwania nowego miejsca 
dla siedziby firmy, aż w końcu 6 lat później wko-
pano kamień węgielny pod zakład produkcyjny  
w Grodzisku Mazowieckim. Na uroczystości otwar-
cia pierwszej hali produkcyjnej, obok burmistrza  

Grodziska Mazowieckiego – Grzegorza Bene-
dykcińskiego, obecni byli również: Jorgen Mads 
Clausen, syn założyciela Danfoss, Bitten Clau-
sen, żona założyciela Danfoss, a także następca 
tronu Królestwa Danii, Książę Fryderyk oraz ów-
czesna pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Co 
znaczące – część osób z pierwszej załogi fabryki 
z ul. Obozowej nadal pracuje w Danfoss Poland, 
a wielu z nich obchodzić będzie w ciągu najbliż-
szych lat swoje 20-lecie i 25-lecie pracy. 

Otwarta w roku 1998 fabryka w Grodzisku to 
także pierwsza firma w przemysłowej strefie mia-
sta, po której pojawiły się inne podmioty, co sta-
nowiło istotny krok w dalszym rozwoju miasta. 

Firma Danfoss w 2021 r. świętuje 30. rocznicę swojej 
działalności w Polsce. Obecnie Danfoss Poland to dwa zakłady 

produkcyjne, 1470 pracowników, a także prawie 2,5 mln 
produktów sprzedawanych rocznie. 

Od 30 lat danfOss działa w POlsce 
na rzecz energii i klimatu

http://www.instalreporter.pl


w Tuchomiu – powstała firma pod nazwą Dan-
foss Poland. wówczas rozpoczęła się produk-
cja węzłów cieplnych w tuchomskim zakładzie. 
To tutaj w 2020 roku wyprodukowano olbrzy-
mi węzeł cieplny o mocy 24 Mw, który waży 17,5 
tony, a swoim rozmiarem dorównuje boisku do 
siatkówki. Ten giga węzeł zamontowany został  
w siedzibie głównej Danfoss w Nordborgu, gdzie 
pełni funkcje zarówno użyteczne, jak i pokazo-
we oraz edukacyjne. Z kolei rok 2019 to otwar-
cie produkcji elektronicznych termostatów Dan-
foss Eco, umożliwiających łatwą kontrolę ciepła 
w domu za pomocą aplikacji w telefonie. 

Rok 2021 to nie tylko 30. rocznica działalności 
Danfoss na polskim rynku, ale również urucho-
mienie trzeciej hali produkcyjnej w kampusie 
w Grodzisku Mazowieckim, na której produko-
wane są rozwiązania zwiększające efektywność 
oraz energooszczędność różnych systemów prze-
mysłowych, np. chłodniczych w przemyśle spo-
żywczym. Do końca roku uruchomione zostaną 
również produkcje komponentów wspomaga-
jących ograniczenie zużycia wody (zawory elek-

tromagnetyczne). wraz z otwarciem nowej hali 
w Grodzisku, kampus ten stał się trzecim co do 
wielkości w Europie na globalnej mapie Danfoss

Danfoss to firma, która dbałość o środowisko 
i zrównoważony rozwój ma w swoim DNA. 
w roku 2019 firma zaangażowała się wspólnie 
ze wszystkimi pracownikami w akcję Less Pla-
stic – jej efekt to 9 ton plastiku mniej rocznie  
w samych tylko zakładach w Polsce. Działania 
polskiej spółki zainspirowały pozostałe organi-
zacje w grupie i wkrótce projekt stał się przed-
sięwzięciem globalnym.
Ograniczenie zużycia plastiku to oczywiście nieje-
dyne wyzwanie jakie stawia sobie Danfoss. w tym 
bez wątpienia najistotniejszym jest cel klimatycz-
ny. Osiągnięcie neutralności emisji CO2 wszystkich 
działań biznesowych zaplanowano do 2030 roku. 

– Mamy pełną świadomość, że powyższe doko-
nania nie byłyby możliwe bez wykwalifikowanych  
i zaangażowanych pracowników – mówi prezes 
Danfoss Poland, Adam Jędrzejczak. Pracujemy 
w najlepszym, bo zielonym biznesie. Wobec alar-
mujących informacji na temat stanu naszego kli-
matu możemy czuć się lepiej, wiedząc, że mamy 
wpływ i możemy dołożyć swoją cegiełkę do spo-
wolnienia globalnego ocieplenia. Wszyscy wspól-
nie sprawiamy, że rozwiązania na rzecz ochrony 
klimatu stają się powszechne, a my tym samym 
możemy zmieniać świat na lepsze – dodaje.
Przez 30 lat działalności w Polsce Danfoss zainwe-
stował około miliard złotych, tworząc przez cały 
czas technologie i rozwiązania umożliwiające wy-
sokie oszczędności energii i tym samym istotne 
ograniczenie negatywnego wpływu człowieka 
na pogłębiające się zmiany klimatu. Na tym firma 
nie poprzestaje, planując dalszy rozwój i kolejne 
działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji na stronie internetowej.

Rozwiązania Danfoss dedykowane są 
miastom, a w nich: budynkom, przed-
siębiorstwom ciepłowniczym i wodno-
-kanalizayjnym, przemysłowi, w tym 
spożywczemu, gdzie wspierają utrzy-
manie ciągłości łańcucha chłodnicze-
go. Stosowane są w motoryzacji, tech-
nice okrętowej i morskiej i hydraulice 
mobilnej i przede wszystkim – w ener-
getyce. Ten szeroki wahlarz obszarów 
zastosowań łączy jedno – technologie 
Danfoss pomagają oszczędzać energię, 
a tym samym redukować emisje i ślad 
węglowy poszczególnych sektorów. 
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Precyzyjna regulacja przepływu
• Silnik krokowy z ponad 1000 kroków  

od otwarcia do zamknięcia zaworu

• Liniowa charakterystyka nawet  
przy zmiennym ciśnieniu różnicowym  
i obciążeniu

• Najlepsza regulacja temperatury  
pomieszczenia

• Możliwość wskazania przepływu,  
mocy chwilowej i zużycia energii

Cyfrowy silownik IoT NovoCon® – innowacyjne rozwiązanie 4 w 1 dla inteligentnych budynków

Urządzenie I/O
• Wejścia analogowe: 2 lub 3x ΩI dla Pt1000, NTC (°C/°F/Ω) + 1x AI (V/mA)

• Do czujników temperatury, wilgotności  
lub presostatów ciśnieniowych

• Wyjścia analogowe: - 1x AO (0-10V)

• Do napędów o zmiennej częstotliwości (VSD),  
siłownika przepustnicy, pompy lub wentylatora

• Wiele punktów danych na jednej magistrali

• Umożliwia sekwencyjne przełączanie w 4-rurowych  
systemach grzewczych i chłodniczych 

Siłownik cyfrowy
• Precyzyjna regulacja przepływu

• Komunikacja w protokole BACnet MS/TP  
lub Modbus RTU

• Dwukierunkowa komunikacja  
i wymiana danych z systemem BMS

• Automatyczne adresowanie MAC 
 i detekcja prędkości komunikacji

• Pasuje do AB-QM DN 15LF - 250HF  
dla przepływów 20 - 370 000 l/h

• Prosta konfiguracja przez NovoCon®  
configuration tool

• Zdalne uruchomienie, wykonanie  
nastaw, płukanie oraz alarmy

• Raportowanie stanu 

Zarządzanie zużyciem energii
• Monitoring zużycia energii na potrzeby  

analizy, tworzenia benchmarku  
oraz rozwiązywania problemów

• Zarządzanie zużyciem energii z poziomu  
głównego sterownika z możliwym  
ograniczeniem temperatury powrotu  
lub delta T

• Zarządzanie zużyciem energii jako samodzielny 
sterownik z uwzględnieniem ograniczenia 
temperatury powrotu lub delta T

• Alokacja kosztów energii jako alternatywa  
dla przepływomierzy i ciepłomierzy

• Punkty BREEAM (Ene 02a)

• Umożliwia ciągłe doskonalenie pracy instalacji

+ ++ +

Regulacja i równoważenie hydrauliczne  
| cyfrowe siłowniki IoT NovoCon®

Łączność i integracja 
danych dla wszystkich 
układów HVAC
Siłownik Danfoss NovoCon® S był pierwszym na rynku 
rozwiązaniem IoT dedykowanym dla instalacji HVAC.  
W połączeniu z zaworami regulacyjnymi niezależnymi  
od zmian ciśnienia (PICV) AB-QM i AB-QM 4.0  
precyzyjnie reguluje przepływ. Ponadto udostępnia  
dane w czasie rzeczywistym w systemie BMS  
poprzez protokoły komunikacyjne BACnet MS/TP  
lub Modbus RTU.  
 
Teraz rozszerzamy ofertę o siłowniki NovoCon® M, L, XL, 
które zostały stworzone do współpracy  
z zaworami AB-QM DN40 – DN250 stosowanymi,  
np. w podłączeniach central wentylacyjnych (AHU)  
oraz agregatów chłodniczych. 

www.danfoss.pl
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