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1. WPROWADZENIE
Celem projektu “SDHp2m” (Solar District Heating, policy to market) jest wdrażanie Słonecznego
Ogrzewania Sieciowego w trzech “A regionach” (Thuringia w Niemczech, Styria w Austrii oraz Auvergne-Rhône-Alpes we Francji) I w sześciu “B-regionach” (Hamburg w Niemczech, Mazowsze w
Polsce, Varna w Bulgarii, Västra Götaland w Szwecji, Aosta i Veneto we Włoszech) Europy.
Warunki takiego wdrożenia różnią się w zależności od regionu. Niemniej jednak znaleziono trzy
standardowe rozwiązania, które można zastosować do prawie wszystkich regionów. Są one następujące:




Ogrzewanie sieciowe z wykorzystaniem energii słonecznej w połączeniu z biomasą na terenach wiejskich bez dostępu do sieci ciepłowniczej.
Ogrzewanie sieciowe z wykorzystaniem energii słonecznej w połączeniu z istniejącą siecią
ciepłowniczą, wykorzystującą biomasę, jako paliwo pierwotne.
Ogrzewanie sieciowe słoneczne zintegrowane z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi na terenach miejskich.

W niniejszym podręczniku opisano, w jaki sposób opracować i zbudować instalację ciepłowniczą z wykorzystaniem energii słonecznej w połączeniu z biomasą na terenach wiejskich nie
posiadających dostępu do sieci ciepłowniczej.
Głównym problemem we wsiach nie posiadających dostępu do sieci ciepłowniczej jest zaprojektowanie i budowa samej sieci ciepłowniczej, zaś w dużo mniejszym stopniu budowa instalacji słonecznych. Niemniej jednak fakt, że energia słoneczna w okresie letnim może całkowicie wyprzeć
wykorzystanie paliw kopalnych, czyni wyjątkowo atrakcyjnym budowę nowego systemu ciepłowniczego.
Energia słoneczna może być łączona z innymi źródłami ciepła, niż biomasa, przy wdrażaniu nowych sieci ciepłowniczych (np. pompy ciepła). Nie mniej czynniki ekonomiczne mają często istotne
znaczenie dla użytkowników podczas procesu decyzyjnego, związanego z przejściem z ogrzewania indywidualnego na sieciowe, zaś biomasa, jak dotąd, jest najtańszą alternatywą. Dlatego wykorzystanie biomasy jest obecnie najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem.
Kolejną zaletą biomasy jest fakt, że jest ona często dostępna lokalnie. W związku z tym, choć częściowa, rezygnacja z paliw kopalnych wzmocni lokalną gospodarkę i zmniejszy zależność od importu.
Podręcznik podzielony jest na etapy kończące się procesem decyzyjnym. Po każdym etapie, inwestorzy muszą podjąć decyzję, czy kontynuować dalsze etapy.
Podręcznik jest "żywym" dokumentem, co oznacza, że nowe doświadczenia i pomysły są zawsze
mile widziane i można je włączyć do projektowania.
2.

WYMAGANIA WSTĘPNE

W przyszłości będziemy stopniowo odchodzić od paliw kopalnych takich jak: ropa naftowa, gaz,
węgiel. Coraz mniej budynków mieszkalnych na wsiach będzie używało tego typu źródła ciepła
do ogrzewania. Głównymi źródłami w przyszłości będą indywidualne kotły na biomasę lub pompy
ciepła. Biomasa może być ograniczonym zasobem, ponieważ w wielu krajach może mieć zastosowanie jako paliwo w sektorze transportu. Wykorzystanie biomasy ma ograniczone zastosowanie,
w przypadku dłuższej nieobecności domowników.
Zastosowanie scentralizowanego źródła ciepła wraz z budową sieci ciepłowniczej może być bardziej atrakcyjne, z następujących powodów:


Rezygnacja z indywidualnego źródła ciepła oraz miejsca pod magazynowanie opału, pozwala na oszczędność przestrzeni użytkowej, a także na łatwość regulacji ilości wykorzystywanego ciepła.
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Brak lub niewielkie zaangażowanie użytkownika w czynności konserwacyjne i naprawcze.
Instalacja cieplna w domu nie emituje dymu, ani nie wytwarza hałasu, jak czynią to np.: kotły olejowe, kotły na biomasę czy pompy ciepła.
Wytwarzanie ciepła nie powoduje emisji CO2, a także może tworzyć lokalne miejsca pracy.
Koszty ogrzewania, przypadające na pojedynczy dom mogą być znacznie niższe, niż w
przypadku indywidualnej produkcji ciepła.

Ostatni przytoczony argument często bywa najważniejszym. Dlatego zdecydowanie zaleca się wykonanie studium wykonalności całej inwestycji, przed zainicjowaniem procesu projektowania instalacji. Przykładowo niektóre duńskie gminy wykorzystują możliwości zastosowania takiego ogrzewania przy wykorzystaniu prostej metodyki, którą pokazano w Załączniku 1. Metodyka ta może być
również zastosowana do pojedynczej wsi. Przed rozpoczęciem procesu wdrażania nowego systemu sieciowego z instalacją słoneczną, należy uwzględnić pewne dodatkowe warunki.
Pozytywne nastawienie uczestników
Grupa inicjatywna mieszkańców wsi musi poświęcić czas na stworzenie lokalnej grupy roboczej
i wziąć na siebie odpowiedzialność za informowanie sąsiadów i omawianie z nimi przewidywanego
projektu słonecznego ogrzewania sieciowego.
Ponadto władze lokalne muszą poprzeć projekt i wesprzeć proces jego wdrażania, poprzez:




Sfinansowanie wykonania studium wykonalności słonecznego ogrzewania sieciowego.
Wyznaczenie osoby do kontaktu z gminą, która pomoże w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, a także zapewnić wsparcie ekspertów.
Wybudować lokalną ciepłownię, będącą własnością gminy, wykorzystując w tym celu istniejące miejscowe przedsiębiorstwa komunalne (zajmujące się np. odpadami, zaopatrzeniem
w wodę pitną, ściekami.

Dobór miejsca pod budowę pola kolektorów słonecznych
Brak dostępnego miejsca wydaje się być główną przeszkodą przy instalacji kolektorów słonecznych. W związku z tym pierwszą czynnością powinno być ustalenie lokalizacji pola kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne mogą być umieszczone na budynkach (dachach) lub na ziemi.
Umieszczanie kolektorów słonecznych na dachach jest kosztowniejsze i często konkuruje o przestrzeń z systemami fotowoltaicznymi. Dlatego kolektory naziemne są najczęstszym rozwiązaniem
stosowanym we wsiach.
Najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie kolektorów słonecznych na istniejących terenach
rolniczych. Przykładowo, Dania ma zamiar do roku 2030 zastąpić 10% wytwarzanej energii, energią słoneczną. Wymagałoby to zainstalowania ok. 8 milionów m2 kolektorów słonecznych. Jeśli
każdy z paneli zajmie powierzchnię 2-4 m2 gruntów rolnych, to przyjmując powierzchnię 3,5 m2/m2
panela, to pokryją one łącznie powierzchnię 2 800 ha. Łączna powierzchnia użytków rolnych
w Danii wynosi ok. 2,65 miliona ha. W związku z tym kolektory słoneczne obejmowałyby powierzchnię ok. 0,1% gruntów rolnych. Dla porównania, pola golfowe w Danii pokrywają ponad
10 000 ha. Ponadto, ten obszar zajęty pod produkcję energii z różnych OZE byłby najbardziej korzystny dla instalacji słonecznej, patrz tabela 1.
.
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Integracja krajobrazowa:

Rysunek 1: “Wyspa kolektorów słonecznych” (SUNMARK), Almere, Holandia. [1], Arkusz informacyjny 2.2

Podwójne wykorzystanie:

Rysunek 2: Na stoku (Schüco), Crailsheim, Niemcy (Stadtwerke Crailsheim GMBH). Należy zwrócić uwagę na rozmiar
kolektorów, porównując samochód na szczycie i człowieku w tle. [1], Arkusz informacyjny 2.2

Integracja krajobrazowa:

Rysunek 3: Alternatywne rozmieszczenie kolektorów słonecznych, Przykład z Brædstrup, Horsens [4]
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Roczny zakres uzysku
energetycznego
Średni roczny uzysk
energetyczny
Wzrost w stosunku
do instalacji słonecznej (mnożnik)

Instalacje
słoneczne
133 do 167
kWhth/m2
150
kWhth/m2

Instalacje
fotowoltaiczne
50 do 69
kWte/m2

Biomasa
/Bioetanol
2 do 5
kWhth/m2

59,5 kWte/m2

3,5 kWhth/m2

3

43

Tabela 1: Roczna wydajność energetyczna na metr kwadratowy powierzchni ziemi dla różnych odnawialnych źródeł
energii w Europie Północnej: Fraunhofer ISE, PlanEnergi i Chalmers University, [2]

Tabela 1 dotyczy Europy Północnej, ale mnożnik jest podobny do analogicznego w Europie Południowej. Użytki rolne nie powinny być czynnikiem ograniczającym, co najwyżej może to mieć
wpływ na cenę gruntu. Zatem rozwiązaniem może być wykorzystanie np. nieużytków rolnych, obszarów zanieczyszczonych lub mokradeł. Należy również podczas procesu planowania, uwzględnić integrację krajobrazową. Przykłady rozmieszczenia kolektorów są podane w [1], [3] i [4], a także na rysunkach 1, 2 i 3.
Grunty pod instalacje słoneczne można wykupić lub wynająć. Nie mniej należy pamiętać, że powinna być uwzględniona więcej niż jedna lokalizacja alternatywna, aby uniknąć sytuacji, w której
cena zostanie narzucona przez monopolistę.
Niezbędne zasoby
Przed rozpoczęciem procesu planowania nowego ogrzewania sieciowego z instalacją słoneczną
należy zapewnić następujące środki:







Koordynacja wszystkich działań;
Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
Przygotowanie wytycznych do decyzji;
Informowanie o projekcie i zapewnienie podwykonawców;
Przygotowywanie i przekazywanie informacji o realizacji projektu właścicielom budynków;
Opracowywanie reklam i informacji w lokalnych mediach.

Lokalna grupa robocza składająca się z mieszkańców wioski, powinna utrzymywać codzienny kontakt z właścicielami budynków i przekazywanie informacji. O ile jednak nie będą w stanie zaangażować się w powstającą inwestycję, co wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu, mogą wykorzystać istniejące przedsiębiorstwa komunalne lub zaangażować do realizacji projektu firmę specjalizującą się w tego typu przedsięwzięciach, jak np. firma SolarComplex w Niemczech
(www.solarcomplex.de).
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Gudhjem, Bornholm. Widok wsi i mapa określająca obszar pod ogrzewanie sieciowe.
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3. PODSTAWY DECYZJI
Aby przekonać inwestorów, gminy i przyszłych użytkowników do realizacji projektu, należy przygotować tzw. plan biznesowy.
Informacje dla inwestorów:












Opis możliwych rozwiązań grzewczych (ciepło sieciowe i odniesienie do indywidualnego
ogrzewania różnymi paliwami).
Wybór rozwiązania sieci ciepłowniczej i opis dostępu do paliwa.
Definicja obszaru zaopatrzenia (obszar, do którego powstałe przedsiębiorstwo wytwarzające ciepło jest zobowiązane dostarczyć energię).
Lokalizacja ciepłowni.
Organizacja i finansowanie budowy sieci ciepłowniczej.
Wyniki ekonomiczne projektu (wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, roczne
koszty dla konsumentów). Analizy wrażliwości.
Wpływ na środowisko (emisje do gleby, wody i powietrza).
Harmonogram czasowy projektu.
Wskazanie możliwych barier dla realizacji projektu.
Zawarcie umów z odbiorcami ciepła.
Projekt statutu dla członków.

Informacje dla gminy:






Efekty ekonomiczne dla gminy.
Wpływ na zatrudnienie w gminie.
Wpływ na środowisko (emisje).
Wnioski dla planowania miejskiego (wpływ na krajobraz chroniony przyrodniczo, oddziaływanie na sąsiednie zakłady produkcyjne).
Ekonomia społeczna.

Informacje dla użytkowników








Cena za ciepło z ogrzewania sieciowego oraz ocena wrażliwości inwestycji.
Koszty instalacji i możliwości finansowania.
Opis instalacji u użytkownika
Konserwacja dokonywana przez użytkownika.
Konserwacja dokonywana przez przedstawicieli ciepłowni.
Zanieczyszczenia powstające w domu i wokół niego.
Regulaminy wraz z opisem obowiązków i możliwości powrotu na indywidualne ogrzewanie.

3.1 Uwagi do “Podstaw decyzji”
Opis możliwych rozwiązań systemu grzewczego
Energia cieplna pochodząca z biomasy i energii słonecznej może skutecznie konkurować z indywidualnym ogrzewaniem opartym głównie na węglu lub oleju, czy gazie. Ponadto może istnieć lokalny dostęp do tańszego ciepła, niż pochodzącego z instalacji słonecznej (np. nadwyżka ciepła z
procesów przemysłowych lub niewykorzystanego ciepła z silnika biogazu), Instalacja oparta na
energii słońca cz biomasy może być najprawdopodobniej mniej atrakcyjne ekonomicznie. Te możliwości/przeszkody należy opisać rozważając proces wdrożenia instalacji sieciowej zasilanej ciepłem z promieniowania słonecznego i ewentualnie biomasy. Zobacz także [1], arkusz informacyjny
2.1 "Ciepło słoneczne połączone z innymi paliwami."
Wybór rozwiązania ogrzewania sieciowego I zaopatrzenie w paliwo
Ogrzewanie sieciowe wykorzystuje ciepło słoneczne połączone ze spalaniem biomasy, zaś biomasa może być w postaci słomy, zrębek lub pelet drzewnych. Pelety drzewne ułatwiają automatykę
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zadawania ale nie są konkurencyjne ekonomicznie, w przypadku zastosowania większych kotłów
(> 500 kW). Wybór zaś pomiędzy wiórami drzewnymi i słomą zależy od lokalnych możliwości zaopatrzenia oraz tradycji takich, jak dostęp, jakość, cena i pewność dostaw paliwa.
Mapa przedstawiająca przypuszczalny obszar zaopatrzenia, przewidywane rozmieszczenie instalacji słonecznej i użytkowanie ciepłowni musi stanowić część podstawy decyzji.
Jak zorganizować i sfinansować ogrzewanie sieciowe
Przedsiębiorstwo ciepłownicze może być:





Własnością użytkowników.
Własnością jednego użytkownika.
Własnością publiczną (własność gminy).
Częścią lokalnego przedsiębiorstwa.

Prawo własności jest ważne dla inwestorów i użytkowników. Dla inwestorów ważny jest przypadek
biznesowy (bezpieczeństwo inwestycji). Dla użytkownika ważniejszymi czynnikami są: cena, zaufanie właściciela i przejrzystość oraz pewność dostaw. Zobacz także [1] oraz arkusz informacyjny
2.4 Własność i finansowanie.
Efekty ekonomiczne i środowiskowe projektu
Aby ustalić efekty ekonomiczne projektu, należy wykonać projekt instalacji w oparciu o następujące informacje:









Roczne zapotrzebowanie na ciepło podzielone na budynki (może to być powierzchnia użytkowa w m2).
Wymiary rur sieci ciepłowniczej, poziom temperatury, straty ciepła i ceny. Oprogramowanie
do obliczania rur transportujących ciepło można znaleźć w [5] i [6]. Ceny rur można oszacować na podstawie [7]. Nie mniej dostawcy w odpowiedzi na ofertę, podadzą szacunkowy
koszt rurociągu.
Koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji rurociągów i instalacji domowych.
Koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji instalacji słonecznej i kotła na biomasę. Ceny
można znaleźć w [8] i [9]. Niemniej jednak dostawcy podają szacunkową wartość urządzeń.
Koszt utrzymania administracji.
Wydajność kotła na biomasę, krzywa efektywności dla instalacji słonecznej i temperatury
sieci w przeciągu roku.
Warunki finansowania.

Projekt techniczny powinien zawierać wielkość instalacji słonecznej i biomasowej oraz ich całkowity koszt. Najprostszym rozwiązaniem technicznym jest zazwyczaj taki dobór wielkości instalacji
słonecznej i kotła na biomasę, aby pokryć 75% obciążenia szczytowego. Pozostała część obciążenia może zostać pokryta przez kocioł olejowy lub gazowy Ogólny schemat instalacji może wyglądać tak, jak na rysunku 4.
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Rysunek 4: Schemat ideowy instalacji grzewczej wykorzystującej kolektory słoneczne oraz kocioł na biomasę [1], Arkusz
informacyjny 2.1 "Ciepło słoneczne połączone z innymi paliwami".

Na podstawie powyżej podanych warunków można obliczyć całkowity koszt inwestycji, roczne
koszty produkcji ciepła i straty ciepła. W następnej kolejności można oszacować roczne koszty
ogrzewania standardowego domu i porównać z kosztami indywidualnego ogrzewania.
Wpływ na środowisko (emisje) dla kotłów na biomasę można znaleźć w [8].
Narzędzia do obliczania ilości pozyskanej energii, to: PRO (https://www.emd.dk/energypro/), Polysun
(http://www.velasolaris.com/english/home.html),
T*Sol
(http://valentin.de/calculation/thermal/start/en), TRNSYS (http://www.trnsys.com/), itp.
Wytyczne dotyczące wykonania szczegółowego projektu instalacji można znaleźć w [1], rozdziałach 6, 7 i 8.
Przykład obliczenia efektów ekonomicznych można znaleźć w Załączniku 2.
Harmonogram czasowy
Harmonogram pokazujący etapy w okresie planowania (kampania informacyjna, uzyskiwanie zezwoleń), szczegółowy projekt, zaproszenie do składania ofert, zawieranie umów, budowa instalacji
i oddanie jej do eksploatacji musi być częścią schematu decyzyjnego.
Możliwe bariery
Możliwymi barierami, które muszą być wzięte pod uwagę, w przypadku budowy pola kolektorów
słonecznych oraz zakładu produkcji biomasy, są: wpływ na krajobraz chroniony przyrodniczo (np.
Natura 2000), hałas i ingerencja w krajobraz. Nie mniej, porównując do tradycyjnego rolnictwa, instalacje słoneczne raczej zwiększą bioróżnorodność, a rośliny mogą otaczać pola kolektorów słonecznych np. w postaci zielonych korytarzy pomiędzy obszarami leśnymi.
Ponadto można obliczyć efekty ekonomiczne inwestycji dla gminy, a także wpływ na zatrudnienie.
Wykonuje się to poprzez oszacowanie lokalnego udziału kosztów inwestycji, paliwa i utrzymania,
a następnie podzielenia ich przez całkowite roczne koszty pracowników. Wyniki porównuje się
z odpowiednimi danymi dotyczącymi przypadków ogrzewania indywidualnego.
Na koniec należy przeprowadzić ocenę wrażliwości inwestycji pokazującą, na ile pewna jest instalacja ogrzewania sieciowego w najbardziej niekorzystnych warunkach.
4.

KAMPANIA INFORMACYJNA

Jeśli podstawowa decyzja zostanie zaakceptowana przez zainteresowane strony, w tym lokalną
grupę roboczą, może rozpocząć kampanię informacyjna. Kampania może być zorganizowana w
następujący sposób:
Ulotka informacyjna i wstępna umowa na podłączenie do sieci są przekazywane wszystkim właścicielom budynków.
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Ulotka informacyjna i umowa wstępna są rozsyłane do właścicieli budynków.
Ulotka zawiera:







Informację o minimalnej liczbie uczestników odbiorców ciepła,
Zaproszenie na spotkanie informacyjne,
Opłacalność przedsięwzięcia dla właścicieli budynków, porównując ogrzewanie sieciowe z
różnymi rodzajami ogrzewania indywidualnego,
Zalety ogrzewania sieciowego,
Mapę obszaru, gdzie proponuje się budowę instalacji ogrzewania sieciowego,
“Gorącą linię” do bezpośrednich kontaktów z inicjatorami przedsięwzięcia.

Przykład takiej ulotki zamieszczono w Załączniku 3.
Wstępna umowa powinna zawierać (przykład duński):







Podpis właściciela budynku oznacza, że akceptowane są zasady dotyczące podłączenia
budynku do sieci ciepłowniczej.
Oszczędności wynikające z budowy nowej instalacji
Zastrzeżenie, że umowa straci moc prawną, jeśli projekt nie zostanie zrealizowany z powodu zbyt małej liczby uczestników.
Dołączenie do sieci cieplnej domowego węzła cieplnego z zasobnikiem ciepłej wody i elementem regulacyjnym, usunięcie kotła olejowego i zbiornika oleju stanowi koszt w warunkach europejskich 2 200 € (50% normalnej ceny) dla właścicieli domów, którzy podpisali
porozumienie przed położeniem rurociągu.
W przypadku domów z ogrzewaniem elektrycznym, użytkownik nie ponosi kosztu podłączenia do sieci (wyjaśnienie znajduje się w załączniku 5, p.3)

Wstępne porozumienie o przyłączeniu może zostać dostarczone członkom grupy roboczej.
Przykład wstępnej umowy o przyłączeniu można znaleźć w Załączniku 4.
Wywiady z grupą roboczą i informacje w lokalnych mediach. Publiczne spotkanie informacyjne połączone z prezentacją projektu i informacjami o warunkach przyłączenia.
Argumentami za instalacją sieci ciepłowniczej są:







Grzewcza instalacja domowa w systemie sieciowym, to kompaktowe urządzenie grzewcze,
które można łatwo regulować. Odzyskuje się dodatkową powierzchnie użytkową w domu.
Prawie nie wymaga konserwacji.
Brak dymu, hałasu z instalacji (w przeciwieństwie do kotłów olejowych, kotłów na drewno
i pomp ciepła).
Wytwarzanie ciepła nie powoduje emisji CO2 i tworzy lokalne miejsca pracy.
Koszty jednostkowe są niższe, niż w przypadku wytwarzania ciepła z kotłów olejowych i indywidualnych pomp ciepła.
Usługa dotycząca instalacji domowej i alarmu ew. przeciekania jest uwzględniona w cenie
ciepła.

W przypadku zgromadzenia wymaganej liczby uczestników, wstępne umowy na podłączenie sieci
cieplnej stają się właściwymi umowami i rozpoczyna się cykl inwestycyjny. Jeśli przedsięwzięcie
będzie realizowane przez właścicieli budynków, organizowane jest spotkanie, w celu formalnego
założenia przedsiębiorstwa. Lokalna grupa robocza zostanie zastąpiona przez wybrany zarząd
przedsiębiorstwa.
Przykład warunków podłączenia ogrzewania sieciowego można znaleźć w Załączniku 5.
Przykład jednostki grzewczej jest opisany w Załączniku 6.
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5.

BUDOWA INSTALACJI

Po zgromadzeniu wymaganej liczby uczestników przedsięwzięcia można rozpocząć przetargi, kontraktację i budowę inwestycji, Należy zaznaczyć, że prace te muszą być wykonywane przez firmy
posiadające odpowiednie uprawnienia i wykwalifikowanych pracowników. Istotną sprawą jest, aby
firma i lokalna grupa robocza (lub wybrana rada współpracy) stale informowały mieszkańców wioski o postępach w realizacji projektu. Instalacja rurociągów może powodować lokalne zaburzenia
w ruchu drogowym lub inne problemy, które należy odpowiednio wcześniej uzgadniać z mieszkańcami. Patrz [1] i arkusz informacyjny 3.2 "Przetarg i umowy" oraz arkusz informacyjny 4.1 "Nadzór
nad budową i uruchomieniem".
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ZAŁĄCZNIK 1: PRZEGLĄD INSTALACJI OGRZEWANIA SIECIOWEGO
Autor: Max Guddat, PlanEnergi, Dania, Sierpień 2017

Rozeznanie budowy nowej ciepłowni gminnej, może być zainicjowane jako proces odgórny, przez
gminę lub inne władze, ewentualnie razem z małą lokalną grupą roboczą. Mogą być zaangażowani
dalsi partnerzy, po tym, jak rozeznanie wykaże potencjał takiej inwestycji (np. korzyści społecznoekonomiczne).
Głównym celem opisywanego procesu jest realizacja procesu, który pozwala na analizę większej
liczby przypadków w porównywalnych warunkach. Rezultatem jest kontakt z innymi planistami
energii, którzy zajmowali się konkretnymi przypadkami budowy sieci ciepłowniczych. Etapy procesu przeglądu przedstawiono w niniejszym podręczniku.
Etap 1: Najpierw należy określić możliwy obszar (zasięg) projektu. Przykładowo duńska baza danych dla istniejących obszarów zaopatrzenia w ciepło (indywidualny gaz ziemny lub centralne
ogrzewanie) pozwala wskazać wsie i miasteczka, które nie są jeszcze zasilane przez zbiorowy
system zaopatrzenia w ciepło.

Rysunek 5: Obszary zaopatrzenia w ciepło w duńskich
gminach (na zielono: ogrzewanie sieciowe, na żółto: gaz
ziemny)

Rysunek 6: Budynki w rozpatrywanej miejscowości Dane
oparte na dostępnej duńskiej bazie danych.

Etap 2: Należy określić zapotrzebowanie w ciepło w danej lokalizacji. Ważne są dwa źródła:
1. Baza danych budynków, zawierająca podstawowe informacje dotyczące budynków na danym obszarze, takich jak: rok budowy, forma dostawy ciepła, wielkość i zastosowanie.
2. Baza danych opisująca zapotrzebowanie w ciepło w kategoriach budowlanych, np. w zależności od wieku i sposobu użytkowania budynku (w Danii: regularne badanie przeprowadzone przez National Building Research Institute, SBi).
Informacje te można łączyć wykorzystując system informacji geograficznej (GIS), w celu oszacowania zapotrzebowania w ciepło podczas standardowego roku dla budynków na danym obszarze tzw. atlas ciepła. Dzięki niemu zapotrzebowanie w ciepło na danym obszarze można łatwo oszacować z akceptowalną dokładnością. Aby nie przeszacować zapotrzebowania w ciepło na tym obszarze, oszacowanie atlasu cieplnego powinno być ograniczone do budynków mieszkalnych i innych większych konsumentów, znanych autorom.
Oprócz zapotrzebowania w ciepło netto, przyszły system ogrzewania sieciowego będzie musiał
pokryć straty ciepła samej sieci ciepłowniczej. Można je oszacować na podstawie przewidywanej
wielkości sieci. Dostawcy rur ciepłowniczych dostarczają w tym celu narzędzia obliczeniowe. Dane
wejściowe odnoszą się do wcześniej stwierdzonego zapotrzebowania na ciepło wzdłuż projektowanej sieci cieplnej. W przypadku znaczniejszego zabezpieczenia rur przed stratami ciepła, można
je oszacować, jako prosty procent zapotrzebowania w ciepło netto.
13

Etap 3: Przy oszacowaniu zapotrzebowania w ciepło brutto, które musi zostać dostarczone do sieci, można opracować krzywą obciążenia. Ten etap służy do oszacowania wymaganej pojemności
cieplnej dla obciążenia cieplnego podstawowego i szczytowego. Ponadto, w oparciu o obciążenie
podstawowe, można przeprowadzić pierwsze oszacowania wielkości instalacji ogrzewania sieciowego.
Etap 4: W tym etapie należy oszacować dostępne lokalne źródła ciepła dla sieciowego systemu
ciepłowniczego; Obszary otaczające powinny być rozpoznane pod kątem dostępnego miejsca dla
budowy sieci grzewczej. Dalsze źródła odnawialne mogą obejmować nadwyżki ciepła przemysłowego lub pompy ciepła. Połączenie różnych źródeł ciepła może zostać przeanalizowane wykorzystując oprogramowanie do modelowania sieci, np. program energyPRO. Powstałe modele można
po niewielkich modernizacjach ponownie wykorzystać do podobnych projektów. Najbardziej czasochłonnym elementem projektowania modelu jest opracowanie właściwej podstawowej konfiguracji warunków zewnętrznych (tj. dane klimatyczne i ceny energii elektrycznej w transakcjach natychmiastowych), szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło, zdolności wytwarzania ciepła, opodatkowanie, subsydia operacyjne itd. Po wygenerowaniu ogólnego modelu konfiguracji, modele te
można łatwo dostosować do zmian np. w zapotrzebowanie na ciepło brutto i zdolności wytwarzania ciepła, w celu modelowania podobnego systemu ciepłowniczego dla innej miejscowości w innych podobnych warunkach. W zależności od konfiguracji danego oprogramowania do modelowania energii, dane wyjściowe zazwyczaj obejmują zużycie paliwa, skład źródeł ciepła i wynikające z
nich koszty operacyjne, które można wyeksportować do programu Excel.
Etap 5: Budżety inwestycyjne muszą być dostosowane dla wybranych scenariuszy. W zależności
od wybranego modelu energetycznego, ten etap jest przeprowadzany w modelu bezpośrednio lub
też alternatywnie w programie Excel (np. w celu uniknięcia ponownego obliczenia wyników operacji). Podobnie jak w przypadku modeli energetycznych, jest to w pewnym stopniu ogólny etap, np.
koszty inwestycyjne w sieci ciepłowniczej są porównywalne pod względem ceny jednostkowej, o ile
rozmiary projektu są porównywalne pod względem wielkości. Dane CAPEX dla innych jednostek,
takich jak ogrzewanie sieciowe, kotły i zabudowania techniczne mogą być dostarczone przez dostawców w terenie, najlepiej w wielkościach istotnych dla projektu.
Etap 6: W oparciu o przeglądy inwestycji obliczane są średnie zaliczki. Wraz z kosztami operacyjnymi, które zostały obliczone w modelowaniu energetycznym, obliczana jest wynikowa średnia cena ciepła. Ta cena ciepła jest następnie porównywana z alternatywami, tj. z dominującymi indywidualnymi źródłami ciepła lub istniejącą technologią lokalnego ogrzewania.
Po zidentyfikowaniu odpowiednich scenariuszy i zatwierdzeniu cen, obliczenia są przedstawiane
zainteresowanym stronom, po czym omawiane są ewentualne zmiany w rozpatrywanej sieci ciepłowniczej, a następnie rozpoczyna się faza planowania, w oparciu o wczesne etapy procesu.
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Przykłady procesu rozpoznania (Dania)
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ZAŁĄCZNIK 2: PRZYKŁAD
OGRZEWANIA SIECIOWEGO

OBLICZANIA

OSZCZĘDNOŚCI

Z

ZASTOSOWANIA

Gudhjem to jest wieś z 358 odbiorcami ciepła, obecnie głównie stosująca do ogrzewania olej opałowy. Sąsiednie miasto Østerlars ma nową sieć ciepłowniczą, zasilaną ciepłem z kotła na słomę.
Ciepłownia w Østerals (i kilka innych zakładów wytwarzających ciepło na wyspie Bornholm) jest
pod zarządem i własnością Bornholms Forsyning. Jest to spółka non-profit, w 100% należąca do
gminy Bornholm. Oprócz prowadzenia ciepłowni, Bornholms Forsyning zajmuje się również ściekami pochodzącymi z 17 000 gospodarstw domowych i 5 500 szamb, a także dostarcza wodę pitną dla 11 000 gospodarstw domowych.
Bornholms Forsyning zaoferowała mieszkańcom Gudhjem pomoc w podejmowaniu decyzji i przeprowadzeniu procesu podłączenia ich do nowego systemu ogrzewania sieciowego. Utworzono lokalną grupę roboczą, która miała nadzorować prace i poinformować mieszkańców o projekcie.
Należy wspomnieć, że gmina Bornholm rozeznała całą wyspę pod kątem możliwości rozbudowy
sieci cieplnej i zdecydowała się na plan cieplny, w którym Gudhjem zostanie podłączone do Østerlars. Podwójny rurociąg cieplny będzie miał długość 4 300 m i średnicę 100 mm, zaś cena ogrzewania wyniesie około 28 € / MWh
Aby rozeznać opłacalność podłączenia instalacji słonecznej do sieci ciepłowniczej w Gudhjem,
przeprowadzono obliczenia, przy wykorzystaniu programu symulacyjnego energyPRO. W wyniku
obliczeń stwierdzono, że pole kolektorów słonecznych o powierzchni 3 150 m2, pozwoli na pokrycie 25% rocznego zapotrzebowania w ciepło i może w większości pokryć obciążenie letnie. Graficzna reprezentacja obliczeń jest widoczna na poniższym rysunku.

Miesięczne wytwarzanie ciepła ze słomy i z instalacji słonecznej w stosunku do zapotrzebowania

Produkcja energii słonecznej jest oszacowana na ok. 1 700 MWh/rok, co odpowiada
47 000 EUR/rok oszczędności na zakupie ciepła. Koszty inwestycji instalacji słonecznej przedstawiono w poniższej tabeli.
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Szacowana inwestycja instalacji słonecznej, w tym zbiornik magazynujący, budowę
technologii, budowę rurociągu, sterowania itp.
2
Instalacja słoneczna, w tym: fundamenty i rurociągi , koszt jednostkowy 175 EUR na m
Wymiennik ciepła, pompy, zbiornik glikolu itp.
Zbiornik magazynujący
Instalacja azotowa
Instalacja rurociągu
Instalacja paneli słonecznych
Zasilanie w en. elektryczną, koszty podłączeń
Ogrodzenie, sadzenie roślin, roboty ziemne
ICS, PLC i sterowanie
2
Zakup ziemi, koszt jednostkowy 7 EUR za m
Oszczędność energii (55 EUR za MWh, wytworzona w pierwszym roku)
Całkowite koszty inwestycyjne
Projekt, nadzór, procedury regulacyjne
Koszty nieprzewidziane (5%)
Koszt całkowity

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Gudhjem Ref +
Sol 25%
551 000
50 000
240 000
10 000
20 000
50 000
10 000
10 000
50 000
55 000
-94 000
952 000
30 000
49 000
1 031 000

Trwałość kolektorów słonecznych wynosi 25-30 lat. Roczne koszty kapitałowe można zatem obliczyć dla kredytu o tym samym okresie spłaty. Niemniej jednak okres ekonomicznego cyklu życia
może być krótszy, dlatego stosuje się 20-letni okres kredytowania. Jeżeli realna stopa procentowa
wynosi 3%, roczne koszty kapitałowe wyniosą 69 300 EUR plus 1 EUR/MWh na konserwację
i koszt energii elektrycznej do napędu pomp. Łączne, dodatkowe koszty za instalację słoneczną
wyniosą ok. 71 000 EUR rocznie lub łącznie około 24 800 €/rok.
Roczna sprzedaż ciepła ma wynieść 5 818 MWh/rok, więc dodatkowy koszt energii słonecznej wyniesie 4,26 €/MWh, czyli 59,7 €/rok dla standardowego odbiorcy zużywającego 14 MWh/rok.
Ponadto warto wykonać analizę wrażliwości dla budowy instalacji słonecznej. Opierając się na
przewidywanym okresie eksploatacji kolektorów słonecznych 25-30 lat, wybierany jest okres kredytowania wynoszący 25 lat, wraz z realną stopą procentową w wysokości 1% (3% nominalna stopa
procentowa -2% inflacja). Co więcej, zakłada się, że instalacja ogrzewania sieciowego w Østerlars
ma już zbiornik magazynowy, który współpracuje z kotłem na słomę, co jest powszechną praktyką
w takich zakładach. Z tego powodu zasobnik może być wykorzystywany przez instalację słoneczną. W związku z tym koszty inwestycyjne zbiornika magazynowego są wyłączone z inwestycji.
Z obliczeń analizy wrażliwości wynika, że koszty inwestycyjne wynoszą 36 000 EUR rocznie lub
łącznie 37 700 EUR rocznie, uwzględniając koszty konserwacji i dodatkowej energii elektrycznej.
Budowa instalacji słonecznej zapewnia oszczędności rzędu ok. 8 500 EUR rocznie. Odpowiada to
redukcji kosztów o 1,46 €/MWh lub 20,45 €/rok dla przeciętnego użytkownika.
Ogólnie rzecz biorąc energia słoneczna i słoma są nieco droższe od energii z samej słomy, ale zalety dodania energii słonecznej uwzględniają redukcję emisji w okresie letnim (Bornholm ma wielu
turystów w okresie letnim), oraz fakt, że 25% ceny paliwa jest ustalane na następne 25-30 lat. Ponadto, analiza wrażliwości wskazuje, że w pewnych warunkach inwestycja w instalację słoneczną
może potencjalnie obniżyć ogólną cenę ciepła. Co więcej, żywotność kotła ze słomą może zostać
przedłużona poprzez niewykorzystywanie go w okresie letnim, gdyby jego produkcja w tym okresie
została zastąpiona przez instalację słoneczną.
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ZAŁĄCZNIK 3: PRZYKŁAD ULOTKI INFORMACYJNEJ O OGRZEWANIU SIECIOWYM
Warunki większych i komercyjnych
Wdrożenie ogrzewania sieciowego
Cena nie zawiera:
Informacja i ogrzewa
instalacji muszą być uzgadniane
w domach prywatnych jest dość
Uszczelniania otworów w podindywidualnie.
proste. O wyborze sieci ciepłowniłogach i ścianach po usunięniu sieciowym
czej decyduje Bornholms Forsytych kotłach i rurach, itp.
Swaneke, Aarsdale og Domy z ogrzewaniem elektrycz
Czyszczenia komina.
ning, po rozmowie z właścicielem.
nym lub z pompą ciepła mogą być
Kocioł należy wymienić na jedListed
podłączone do rurociągu bezpłatnostkę grzewczą, a pozostające
Projekt ogrzewania sieciowego
dla Svaneke i Listed został zatwierdzony przez gminę Bornholm. Bornholms Forsyning wraz
z lokalnymi stowarzyszeniami,
podjęły się realizacji projektu w
mozliwie najszybszym czasie.
Aby projekt mógł zostać wdrożony, wymaga przyłączenia większości nieruchomości, które
obecnie posiadają kotły opalane
olejem. Powinno przystąpić do
projektu co najmniej 60% posiadłości na tym terenie.
Poproś o szybką rejestrację! gdy tylko zostanie zebrana wystarczająca liczba chętnych,
projekt zostanie jak najszybciej
wdrożony. Ciepło sieciowe, które
zostanie wyprodukowane w
ciepłowni w Nexo, będzie przesyłane z Nexo do Aarsdale. Jest
możliwym podłączenie pierwszych domów do sieci ciepłowniczej pod koniec 2014 r. (Aarsdale), a następnie Svaneke i Listed
w czasie 2015 r.
Wstępny harmonogram jest
dostępny na stronie:
www.bornholmsforsyning.dk,
gdzie znajduje się więcej informacji na temat ogrzewania sieciowego Bardziej szczegółowy
harmonogram zostanie opublikowany później, który poinformuje,
kiedy i na których ulicach rozpocznie się instalacja sieci cieplnej oraz które posiadłości zostaną podłączone do sieci.
Borholms Forsyning dzięki już
wdrożonym projektom ciepłowniczym zebrał wiele doświadczeń,
ostatnio w Dudhjem / Melsted.
Doświadczenia te zostaną wykorzystane do efektywnej realizacji
niniejszego projektu. Bornholms
Forsyning prowadzi już sieć
wodno-kanalizacyjną w Svaneke,
Aarsdale i w Listed.
Domy z kotłami opalanymi olejem, drewnem, czy paliwem
stałym otrzymają kompletne
rozwiązanie pakietowe z linią
serwisową i instalacją tylko za 17
000 DKR wraz z VAT (do zapłacenia, z góry), Ta bardzo korzystna cena jest zarezerwowana
dla nieruchomości, które będą
podłączone na samym początku,
jednocześnie z uruchomieniem
sieci cieplnej.

nie wraz z darmową dostawą
urządzeń, natomiast muszą zapłacić za podłączenie jednostki,
ewentualnych grzejników itp.

grzejniki i rury można ponownie
wykorzystać. Prace instalacyjne są
przeprowadzane w ciągu jednego
dnia przez lokalnych hydraulików.

Koszt ogrzewania sieciowego jest
znacznie niższy od równoważnego
ogrzewania za pomocą oleju lub
elektryczności.

Zainstalowany w domu, nowy,
system ogrzewania, ma szereg
zalet:

Łatwy do regulacji, zwarty
system grzewczy.

Minimalna konserwacja.

Brak hałasu i dymu.
Uniknięcie emisji CO2.


Niższe opłaty.

Monitoring działania i przecieków jest włączony w cenę usługi.

Kompensacja pogodowa.

Poniższy przykład pokazuje, jakie
są koszty ogrzewania domu rocznie w porównaniu do ogrzewania
olejowego lub elektrycznego.
Przykład opiera się na domu o
powierzchni mieszkalnej 120 m2 i
zużyciu ciepła 14 MWh, co odpowiada zużyciu około 2000 litrów
oleju opałowego.

Wszystkie ceny są z VAT z 2014 r.
Roczny koszt ogrzewania sieciowego
Koszty zmienne:
14 MWh, 640 DKR/MWh 8960 DKR
Podatek 31,25 DKR/MWh 438 DKR
Podstawowe koszty
2794 DKR
Podatek 26,25 DKR/m2
3150 DKR
Elektr. do pomp 50kWh
110 DKR
Obsługa
0 DKR
Roczny koszt
15452 DKR

Koszty ogrzewania olejowego
Olej opałowy:
2000 l, 11,5 DKR/l
23000 DKR
Elektr. do pomp
700 DKR
Obsługa komina
400 DKR
Serwis i utrzymanie
1000 DKR
Roczny koszt
25100 DKR
( oszczędność ok.

10000 DKR)

Koszt ogrzewania elektrycznego
Elektryczność:
14 MWh,1600 DKR/MWh 22400 DKR
Obsługa
0 DKR
Roczny koszt
22400 DKR
(oszczędność ok.

7000 DKR

Sterowana elektronicznie regulacja temperatury ciepła, dostosowuje ją do temperatury na zewnętrz. Zmniejsza to straty w
sieci i optymalizuje wychładzanie.
W tym samym czasie system
może się nawet wyłączyć, gdy
temperatura na zewnątrz jest
wystarczająco wysoka przez 3
dni. Skutkuje to znacznymi oszczędnościami. Istnieje możliwość
nocnego zmniejszenia temperatury, o ile nieruchomość jest do
tego przystosowana.
Usługami serwisowymi są objęte
wszystkie gospodarstwa domowe
podłączone do sieci grzewczej i
każde gospodarstwo domowe,
przynajmniej raz na rok jest kontrolowane przez specjalistów.
Kontrola serwisowa obejmuje
wizytę hydraulików i przekazywanie informacji użytkownikom na
temat korzystania z sieci grzewczej, a także informacje na temat
oszczędności energii i ekologicznych inicjatyw gminy.
Cena 17000 DKR zawiera VAT
i obejmuje:

Montaż ruruciągu i podłączenie go do domowego
systemu. Wszystkie prace
ziemne, przywrócenie poprzedniego wyglądu, itp.

Licznik ciepła z monitoringiem przecieków.

Jednostka grzewcza, w tym
zbiornik ciepłej wody i
kompensacja wody.

Prace hydrauliczne i elektryczne.

Utylizacja kotłów olejowych, zbiornika ciepłej wody i naziemnego zbiornika
na olej.

Opróznianie / czyszczenie
podziemnych zbiorników
na olej
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Materiał do tej broszury został przygotowany przez Bornholms Forsyning we współpracy z lokalną grupą,
która reprezentowała stowarzyszenia
obywatelskie w Svaneke,Aarsdale i
Listed.

ZAŁACZNIK 4: PRZYKŁAD UMOWY WSTĘPNEJ O PODŁĄCZENIU DO SIECI GRZEWCZEJ,
BORNHOLM, DANIA

Umowa na dostawę energii cieplnej
Zwrócić do Bornholms Forsyning z podpisem właściciela budynku

Pomiędzy właścicielem następującej nieruchomości, a Bornholms Forsyning, podpisano umowę o
przyłączeniu do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego w:
Nr hipoteki…………………………………………………….
Ulica / Nr ……………………………………………………..
Kod pocztowy/ Miasto ………………………………………


Przez podpisanie niniejszej umowy, właściciel nieruchomości wyraża zgodę na wykonanie
podłączenia do sieci grzewczej, pod warunkami podanymi poniżej, jak również na ogólne
warunki, patrz Arkusz Taryf i Regulaminy (Ogólne i techniczne przepisy dla zasilania
sieciowego w ciepło)



Taryfy i regulaminy, itd., znajdują się na stronie internetowej www.bornholmforsyning.dk
i mogą też być uzyskane w Bornholms Forsyning. Na stronie internetowej znajduje się
bardziej szczegółowy opis elementów umowy.



Podłączenie nieruchomości do ogrzewania sieciowego, stanowi działalność oszczędzającą
energię na mocy Ustawy o Zaopatrzeniu w Ciepło. Przez podpisanie tej umowy, zaoszczędzona energia przechodzi do Bornholm Varme A / S, i jest zgłaszana do Duńskiej Agencji
Energetycznej lub przekazywana / sprzedawana.

Podłączenie: Rurociąg grzewczy, poprzez zawory główne w Oferta zainstalowania bezpłatnie
ścianie budynku jest podłączany bezpłatnie w ramach rurociągu grzewczego dotyczy
niniejszej kampanii budowlanej.
umów popisanych przed
Podłaczenie również uwzglednia montaż standardowej rozpoczęciem robót ziemnych.
instalacji grzewczej z podłączeniem za 17 000 DKR z Cena całkowita: 17 000 DKR
VATem.
z VATem, płatna przed
(oferta w odniesieniu do naszych działań związanych z rozpoczęciem budowy instalacji
grzewczej
oszczędzaniem energii)
Powierzchnia mieszkalna …………………………… m2 (powierchnia podłogi
Powierzchnia biznesowa ………………… ………… m2 (powierzchnia podłogi)
Właściciel posiadłości

Przedsiębiorstwo: Bornholms Varme A/S CVR

………………………..

……………………………………………………..

Podpis

Podpis
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ZAŁĄCZNIK 5. PRZYKŁAD WARUNKÓW PODŁĄCZENIA DO SIECI GRZEWCZEJ –
PRZYKŁAD DUŃSKI
Przykładowy opis warunków technicznych przyłącza ogrzewania sieciowego, kwiecień 2013
Standardowa oferta dla nieruchomości znajdujących się na istniejących obszarach ciepłowniczych i w nowych obszarach ciepłowniczych
Bornholms Forsyning oferuje podłączenie do sieci grzewczej z aktualną stawką, zgodnie z arkuszem taryfowym.
Należy zwrócić uwagę, że istnieje wspólna taryfa dla nieruchomości w istniejących już obszarach, podłączonych do sieci
ciepłowniczej, a także "stawka promocyjna" w obszarach, gdzie wdrażana jest nowa sieć ciepłownicza.

1) Taryfa pokrywa na ogół zamontowanie rurociągu grzewczego podłączonego do sytemu
grzewczego nieruchomości i kończy się na zaworach głównych i licznikiem.
2) Na obszarze, na którym powstaje nowa sieć ciepłownicza, taryfa obejmuje również instalację jednostki grzewczej, a w tym zbiornika ciepłej wody, oraz bezpośrednie podłączenie do
posiadłości rurociągiem o maksymalnej średnicy d 20 mm (do 350 m2 powierzchni ogrzewanej). Nowa instalacja ciepłownicza po zainstalowaniu, należy do właściciela nieruchomości. W zakres tej oferty wchodzi również usuwanie istniejących kotłów olejowych oraz
usuwanie / opróżnianie zbiornika oleju opałowego.
3) Dla nieruchomości z ogrzewaniem elektrycznym (t.j. z systemem nieodpornym na wodę)
oferowane jest bezpłatne podłączenie, które obejmuje bezpłatny montaż rurociągu grzewczego oraz jednostki grzewczej w posiadłości, rurociągiem grzewczym o średnicy maks. 20
mm. Ta szczególnie korzystna oferta wynika z faktu, że właściciel musi dodatkowo zainwestować w grzejniki / system grzewczy, w którym woda jest nośnikiem ciepła, itp.
4) Bornholms Forsyning decyduje, czy rozpatrywana nieruchomość należy do kategorii 1), 2)
lub 3).
Bornholm Forsyning zaleca korzystanie z bezpośrednich podłączeń tam, gdzie jest to tylko możliwe, ponieważ zapewnia to wydajniejsze ogrzewanie i jest prostszym systemem z łatwiejszą konserwacją. Ponieważ woda w systemie bezpośrednim krąży poprzez grzejniki w budynku, w systemie mają być zainstalowane dwa przepływomierze, dzięki czemu można wykryć wszelkie wycieki.
Bornholm Forsyning korzysta z urządzeń z pętlą mieszającą, aby uzyskać właściwy rozkład ciepła i
wychłodzenia – posiadając właściwe doświadczenie w budowie takich systemów.
Oferta firmy Bornholm Forsyning polegająca na wdrożeniu instalacji domowej wraz z urządzeniem
według p. 2) jest ofertą w zakresie oszczędzania energii (wszystkie firmy grzewcze są zobowiązane do spełnienia indywidualnego limitu oszczędności energii).
Próba ciśnieniowa jest przeprowadzana podczas montażu, stosując ciśnienie około 6 barów. Kiedy
Bornholm Forsying instaluje urządzenia z bezpośrednim podłączeniem, rzadko zdarza się, aby
wystąpił wyciek z grzejnika podczas próby ciśnieniowej - jeśli ubezpieczenie nie pokrywa takiej
szkody, wówczas Forsying Bornholms ją pokryje z własnych funduszy. Ci, którzy sobie tego życzą,
będą mogli usunąć starszy kocioł, zbiornik itp., w ramach tej oferty. Jeśli właściciel sobie tego życzy - hydraulik usunie zbiornik oleju (łącznie z opróżnianiem resztek oleju). Usuwanie pozostałości
oleju nie jest płatne. Uszczelnienie otworów w podłodze i ścianie po usunięciu starych systemów
grzewczych, rurach, czy zaślepienie komina nie jest uwzględnione w ofercie.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że użytkownik jest właścicielem nowej instalacji grzewczej. Sieć
ciepłownicza kończy się na zaworach głównych, patrz dział regulacji 2.11. Nowa jednostka grzewcza/instalacja objęta jest zwykłymi zasadami gwarancji, zazwyczaj przez dwa lata, a zgłoszenia
dotyczące ewentualnych usterek muszą zostać przekazane firmie zajmującej się dostarczaniem
ciepła. Zasadniczo konserwacja urządzenia wykonywana jest bardzo rzadko, a system ogólnych
usług obejmuje wizytę co trzy lata, kiedy to instalacja jest sprawdzana i regulowana.
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ZAŁĄCZNIK 6: OPIS JEDNOSTKI GRZEWCZEJ DO OGRZEWANIA SIECIOWEGO –
PRZYKŁAD DUŃSKI

Jednostka grzewcza
Standardowa jednostka grzewcza ma następujące wymiary (jak pokazano na rysunku).
Zbiornik 110 l. i jednostka grzewcza bezpośrednio nad sobą H:1835 W:615 D:595
Jeśli umieścić te dwa urządzenia obok siebie, to wówczas wysokość zbiornika 110 l. będzie wynosić 1185, zaś jednostki grzewczej 650.
Uwaga: Urządzenie można obejrzeć w zielonym magazynie (fabryka mebli) i w Allienage, w naszym biurze, Kirkeplads 6 th. (otwarte w środę od 14:00). Jednostka grzewcza będzie również wystawiona w Industrivej 1a w Ronne.
Kontrola ciepła.
Danfoss Comfort ECL 210.
Wszystkie jednostki ze zbiornikiem ciepłej wody są dostarczane z elektronicznym sterowaniem ogrzewania, typu Danfoss ECL Comfort 210.
Urządzenie steruje ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej w centralny, łatwy
do użycia sposób.
Urządzenie zapewnia wyrównaną temperaturę zasilania obiegu grzewczego budynku (obwód grzejników). Jednocześnie kontroluje temperaturę wody w zbiorniku, a także wodę w obiegu c.w.u. tak, aby zminimalizować straty ciepła.
Dzięki zastosowaniu urządzenia sterującego osiąga się szereg korzyści
oraz zapewnia się optymalne wykorzystanie energii i działania: opcja „Autosave” zapewnia, że temperatura zasilania jest sterowana przez temperaturę
zewnętrzną, aby osiągnąć optymalne zużycie energii przez cały rok.
Sterownik posiada funkcję „summer lock-down” (blokada letnia), kiedy
obieg grzewczy jest odłączony, poprzez wyłączenie pompy cyrkulacyjnej,
kiedy temperatura na zewnątrz osiąga pewną, nastawioną wartość. Włącza się ponownie, kiedy
temperatura zewnętrzna spada poniżej tej wartości. Korzystanie z ciepłej wody użytkowej nie ma
wpływu na tę funkcję.
Danfoss Comfort ECL 310
Istnieje możliwość zastosowania innego modelu ECL 310, za dodatkową opłatą. Ten rodzaj sterowania odbywa się za pośrednictwem modemu podłączonego do Internetu i można go ustawić za
pośrednictwem komputera lub smartfonu. Umożliwia to zdalne włączanie i wyłączanie ogrzewania
w domu oraz monitorowanie ciepła.

21

