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Zu ycie energii w budynkach nie mo e
by  ju  rozpatrywane jedynie lokalnie 
jako energii u ytkowej EU. Jej zu ycie wy-
nika wprost ze standardu izolacji ciepl-
nej przegród budynku oraz sposobu wenty-
lacji. Wprowadzone w tym roku Warunki 
Techniczne WT 2017 poza wymaganym 
standardem izolacji cieplnej budynku, okre-
laj  dopuszczalne zu ycie energii pierwot-

nej EP na poziomie 95 kWh/m2rok. Oznacza 
to, e budynek musi by  energooszcz dny 
w uj ciu globalnym. Wytworzenie i przetwo-
rzenie energii pierwotnej EP (energia „u ró-
d a”, np. elektryczna w elektrowni, gaz sie-
ciowy, paliwo sta e lub ciek e w budynku) 
musi by  maksymalnie efektywne i tym sa-
mym jak najmniej obci aj ce dla rodowi-
ska naturalnego.

Budynki jednorodzinne projektowane 
od tego roku mog  zu ywa  nie wi cej ni
95 kWh/m2rok energii pierwotnej (wcze niej 
wg WT 2014: 120 kWh/m2rok). Obejmuje to 
potrzeby energii dla ogrzewania, ch odze-
nia i wentylacji pomieszcze , a tak e pod-
grzewania wody u ytkowej. Zastosowanie 
nawet najbardziej efektywnego gazowego 
kot a kondensacyjnego w budynku o mi-
nimalnym standardzie izolacji cieplnej wg 
WT 2017, nie wystarczy aby spe ni  wa-
runku maksymalnego zu ycia energii EP 
(95 kWh/m2rok). Nawet zastosowanie (za-
lecanej nie tylko ze wzgl dów energetycz-
nych) wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciep a, mo e nie zapewni  spe nienia tego 
wska nika. Z kolei, ju  dodanie instala-
cji solarnej dla podgrzewania wody u ytko-
wej, zwykle pozwala obni y  zu ycie ener-
gii EP wyra nie poni ej wymaganego progu. 
Wynika to z prostego faktu – do swojej pra-
cy instalacja solarna jako jedyne ród o cie-
p a nie potrzebuje energii pierwotnej (ze-
rowy wspó czynnik nak adu energii EP, ze 
wzgl du na ladowe potrzeby pompy obie-
gowej). Tym samym ka da ilo  bezpo red-

nio wykorzystanej energii s onecznej redu-
kuje zu ycie energii pierwotnej.

Pompa ciep a jest uwa ana za jedno z naj-
bardziej efektywnych urz dze  grzewczych. 
Co prawda korzysta ona z energii elektrycz-
nej o jednym z najwy szych niekorzystnych 
wspó czynników nak adu = 3,0 (stosunko-
wo niska sprawno  wytworzenia w elek-
trowni), ale cechuj c si  bardzo wysokimi 
wspó czynnikami efektywno ci pracy (COP, 
SCOP) ostatecznie przyczynia si  do zdecy-
dowanej poprawy bilansu energetycznego 
budynku. Zastosowanie pomp ciep a typu 
solanka/woda w ka dym przypadku pozwa-
la spe ni  warunki WT 2017. Jest to mo li-
we tak e z popularniejszymi pompami cie-
p a typu powietrze/woda mimo ich nieco 
ni szej efektywno ci pracy. Jeszcze korzyst-
niejsze rezultaty pracy pomp ciep a mo na 
uzyska  wspomagaj c je instalacj  fotowol-
taiczn  (PV).

Energia odnawialna pozwala atwo spe -
nia  wymagania maksymalnego zu ycia 

energii pierwotnej. Warto pami ta , e obec-
ne warunki WT 2017 zostan  zast pione 
pó niej warunkami WT 2021. Maksymalne 
zu ycie energii pierwotnej b dzie wówczas 
obni one do 70 kWh/m2rok, a wykorzystanie 
energii odnawialnej b dzie musia o by  jesz-
cze wy sze. Dobrze jest przysz o ciowo mie
ten fakt ju  obecnie na uwadze projektuj c
swój wymarzony dom. 

Energia odnawialna konieczna do budowy domu w standardzie WT2017

 Rozwi zania firmy Hewalex wykorzystuj  wy cznie energi  odnawialn  do wytwarzania 
ciep a lub energii elektrycznej.

Kolektory s oneczne – Pompy ciep a – Fotowoltaika
infolinia 801 000 810

www.hewalex.pl

 Budowa domu zgodnie z warunkami WT 2017 jest atwa przy wykorzystaniu energii 
odnawialnej.

Oferta fi rmy Hewalex Sp.z o.o. Sp. K. jest 
znana na rynku krajowym i zagranicznym
od 25 lat. cis a specjalizacja w konstru-

owaniu i wytwarzaniu systemów wykorzy-
stuj cych energi  odnawialn , pozwoli a
na opracowanie korzystnych pod wzgl -

dem jako ci, sprawno ci i ceny rozwi za .
W ofercie znajduj  si  instalacje solarne 

i fotowoltaiczne oraz pompy ciep a. Firma 
Hewalex zajmuje w ostatnich latach 

pierwsz  pozycj  pod wzgl dem sprzeda y
kolektorów s onecznych w Polsce (raporty 
IEO) oraz znajduje si  w TOP 10 najwi k-
szych wiatowych producentów kolekto-

rów p askich (raporty Solrico).
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