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Zaprenumeruj newsletter by być na bieżąco informowanym
o wynikach projektu SDHplus, udostępnianych produktach
i usługach. Skontaktuj się z krajowym partnerem projektu.

Słoneczne systemy
ciepłownicze w
Europie

W realizację projektu SDHPlus zaangażowanych
jest 18 partnerów z 13 państw Europy, do których
należą stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i instytucje
z branży ciepłowniczej i kolektorów słonecznych.

Otrzymałeś ulotkę od:
Instytutu Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl

Koordynator projektu:
Thomas Pauschinger
www.solites.de

zrzeczenie się
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej publikacji ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie
odzwierciedla ona opinię Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych treści.
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Słoneczne systemy ciepłownicze
Odnawialne, bezemisyjne
ciepło

Słoneczne systemy ciepłownicze (SDH) są to wielkoskalowe instalacje kolektorów słonecznych dostarczające odnawialne, bezemisyjne ciepło przez sieć ciepłowniczą do
odbiorców indywidualnych i przemysłowych.
Liczne instalacje demonstracyjne w Szwecji, Danii, Niemczech i Austrii udostępniają know-how oraz rozwiązania
techniczne zebrane w trakcie dwudziestu lat eksploatacji
tych systemów. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kolektorami słonecznymi i coraz powszechniejsze stosowanie słonecznych systemów w ciepłownictwie realizowany jest projekt SDH plus.

Projekt SDHplus
Działania na rzecz rozwoju
rynku słonecznych systemów
ciepłowniczych w Europie

Duże instalacje kolektorów słonecznych,
działające do dzisiaj w Danii i Szwecji,
dostarczają ciepło w rozsądnych cenach.

Cele działań w projekcie:
▪ stymulowanie i wspieranie rynku komercyjnych
zastosowań słonecznych systemów ciepłowniczych
▪ rozwój i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla
słonecznych systemów ciepłowniczych
▪ transfer know-how i stymulowanie współpracy graczy
rynkowych na poziomie Europy

Kolektory słoneczne montowane na dachach i
zintegrowane z sezonowymi magazynami ciepła
pokrywają do 50% zapotrzebowania na ciepło na
terenach zurbanizowanych w Niemczech.

Bezpośrednie wprowadzanie ciepła z systemów słonecznych do sieci ciepłowniczych
jest praktykowane w Austrii.

Korzyści z wytworzonych w projekcie produktów i usług
trafią do:
▪ przedsiębiorstw ciepłowniczych, dostawców oraz dystrybutorów ciepła sieciowego
▪ producentów i dystrybutorów systemów kolektorów
słonecznych oraz firm instalacyjnych i serwisujących
▪ samorządów, odbiorców indywidualnych i
przemysłowych
▪ decydentów i zarządzających mechanizmami wsparcia
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