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KOMENTUJE DLA SYSTEM”W INSTALACYJNYCH

Arkadiusz Prostak
dyrektor ds. sprzedaøy Zymetric
CzynnikÛw, ktÛre oddzia≥ujπ na tak zrÛønicowanπ branøÍ, jakπ
jest sektor klimatyzacji i wentylacji, jest wiele. CzÍsto pojawiajπ siÍ teø wartoúci niemierzalne i trudne do przewidzenia.
Na wyniki wp≥ywajπ choÊby: pogoda, spowolnienie gospodarki, zmiany preferencji inwestorÛw, ale teø wejúcie w øycie nowych dyrektyw energetycznych, ekologicznych, technologicznych itp.
W minionym roku inwestorzy podejmowali decyzje rozwaønie i najczÍúciej poszukiwali dobrego produktu. W zwiπzku z wejúciem w øycie od poczπtku 2013 r. unijnej dyrektywy ErP dotyczπcej poprawy efektywnoúci energetycznej urzπdzeÒ
zaczÍto coraz czÍúciej braÊ pod uwagÍ najwyøsze standardy ekologiczne. Dla
firmy Zymetric rok 2012 by≥ zdecydowanie udany. Mimo ch≥odnego sezonu, odnotowaliúmy wysoki wzrost sprzedaøy, zarÛwno w obszarze systemÛw VRF, jak
i systemÛw do biur, domÛw i mieszkaÒ. Wynika to m.in. z faktu, øe urzπdzenia
Mitsubishi Electric, ktÛre sprzedajemy, cieszπ siÍ dobrπ opiniπ zarÛwno wúrÛd
inwestorÛw biznesowych, jak i klientÛw indywidualnych. Dlatego teø z optymizmem patrzÍ w przysz≥oúÊ.
PrognozujÍ, øe rok 2013 zacznie siÍ lekkπ stagnacjπ, nawet przez pierwsze
szeúÊ miesiÍcy. SπdzÍ jednak, øe jego druga po≥owa przyniesie Ñodmroøenieî
rynku inwestycji i boom zakupowy w sektorze HVAC. Niewπtpliwie zyskajπ producenci oferujπcy produkty wysokiej jakoúci, sprawdzeni w prestiøowych inwestycjach realizowanych w latach ubieg≥ych. Dlatego jestem zdania, øe bazujπc
na marce Mitsubishi Electric bez trudu utrzymamy pozycjÍ na rynku. Zapewne
jak co roku wprowadzimy teø kilka nowoúci. Znajπc potencja≥ Mitsubishi, bÍdπ to
na pewno zaawansowane technologicznie, ciekawe produkty.

wskazuje Panasonic ñ wprowadzenie przez polski rzπd tzw.
ÑtrÛjpakuî energetycznego, czyli
pakietu ustaw, ktÛry bÍdzie dostosowywa≥ nasze prawo do wymogÛw unijnych.
W zwiπzku ze wspomnianymi
powyøej regulacjami moøna spodziewaÊ siÍ, øe rynek klimatyzacji i wentylacji bÍdzie rozwija≥ siÍ
w tym roku jak i w latach nastÍpnych w kierunku poszukiwania
rozwiπzaÒ energooszczÍdnych.
Tym bardziej, øe úwiadomoúÊ
ekologiczna odbiorcÛw z roku
na rok jest coraz wiÍksza. Obecnie klienci coraz mniejszπ uwagÍ przyk≥adajπ jedynie do ceny
urzπdzeÒ, a coraz istotniejszymi
aspektami przy wyborze rozwiπzaÒ stajπ siÍ: jakoúÊ wykonania, klasa energooszczÍdnoúci oraz parametry pracy urzπdzenia. W przysz≥oúci ten trend
powinien byÊ kontynuowany.

PIG dołącza do
„ łupkowej inicjatywy”

P

aÒstwowy Instytut Geologiczny do≥πcza do Platformy Informacyjnej Gazu z £upkÛw (SHIP). Umoøliwi
mu to udzia≥ w miÍdzynarodowym programie, ktÛry bÍdzie
odgrywaÊ coraz wiÍkszπ rolÍ
w debacie publicznej o technicznych i úrodowiskowych aspektach poszukiwaÒ i wydobycia
gazu z ≥upkÛw.
Projekt SHIP jest wdraøany
przez GeoForschungsZentrum
naleøπce do Stowarzyszenia
Helmholtz, czyli niemieckiej
sieci 18 oúrodkÛw badawczych
z rocznym budøetem na
poziomie oko≥o 3,4 miliarda euro. W sk≥ad zespo≥u stanowiπcego g≥Ûwny trzon inicjatywy
wchodzπ Brian Horsfield, Andreas Huebner i Ingo Knapp
z GFZ. PolskÍ reprezentujπ Ewa
Rutkowska-Subocz (Energy &
Natural Resources Group Salans) i od grudnia 2012 r. ñ Hu-

bert Kiersnowski (PIG-PIB).
SHIP stawia sobie za cel uzyskanie statusu programu miÍdzynarodowego, ktÛry bÍdzie
odgrywaÊ coraz wiÍkszπ rolÍ
w publicznej dyskusji na temat
technicznych i úrodowiskowych
aspektÛw poszukiwaÒ i wydobycia gazu z ≥upkÛw. Wiπøe siÍ
to z moøliwoúciπ korzystania
z prac naukowych prowadzonych przez GFZ i inne oúrodki.
Pozwala na przygotowywanie
raportÛw i ekspertyz, w ktÛrych
szczegÛlny nacisk po≥oøony jest
na bezstronne i rzeczowe podejúcie do argumentÛw za i przeciw. Co istotne, w sk≥ad zespo≥u ekspertÛw SHIP wchodzi
grupa specjalistÛw z zakresu
prawa o ochronie úrodowiska,
co podkreúla znaczenie, jakie
zespÛ≥ przyk≥ada do aspektÛw
legislacyjnych.
Jak podkreúla PIG, platforma
SHIP coraz szerzej w≥πcza siÍ

do prowadzonej obecnie debaty
europejskiej na temat wp≥ywu
poszukiwaÒ i potencjalnego wydobycia gazu z ≥upkÛw na úrodowisko, a opinie wypracowane
przez zespÛ≥ SHIP nabierajπ
szczegÛlnego znaczenia wraz ze
wzrostem temperatury dyskusji,
zw≥aszcza gdy KE rozpoczÍ≥a badania opinii publicznej na temat
eksploatacji gazu z ≥upkÛw.
Jednoczeúnie Instytut zwraca
uwagÍ na szczegÛlne zainteresowanie zespo≥u SHIP polskimi
wynikami monitorowania efektÛw úrodowiskowych procesÛw
poszukiwaÒ gazu z ≥upkÛw.
PIG przypomina w tym miejscu, øe raport PIG-PIB o wp≥ywie na úrodowisko szczelinowania wykonanego w otworze
LE 2H jest jak dotychczas jedynym w Europie kompleksowym
opracowaniem naukowym opartym na pomiarach a nie przypuszczeniach.
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Polskie LNG: potrzebna
rozbudowa gazoportu
Wyniki badania rynku przeprowadzonego na prze≥omie 2012 i 2013 r.
przez Polskie LNG wskazujπ na
znaczne zapotrzebowanie na zwiÍkszenie mocy regazyfikacji, jak rÛwnieø inne us≥ugi, ktÛre mog≥yby byÊ
úwiadczone przez terminal w åwinoujúciu. Wed≥ug informacji opublikowanych przez spÛ≥kÍ potencja≥ rynku juø
dzisiaj uzasadnia rozbudowÍ terminalu o trzeci zbiornik.
ñ W 2020 r. zapotrzebowanie na us≥ugi, wraz z juø zarezerwowanπ mocπ
regazyfikacji, osiπgnie poziom bliski
maksymalnych moøliwoúci terminalu
po jego ewentualnej rozbudowie ñ
twierdzi spÛ≥ka Polskie LNG.
Z uzyskanych podczas badaÒ informacji wynika, øe w 2015 r. zapotrzebowanie podmiotÛw krajowych moøe
przekroczyÊ moøliwoúci terminalu
(moc regazyfikacji 570 tys. Nm3/h).
Natomiast zapotrzebowanie zg≥oszone w badaniu na 2020 r. w≥πczajπc zarezerwowanπ obecnie moc regazyfikacji osiπga poziom oko≥o 800 tys.
Nm3/h, czyli bliski maksymalnych moøliwoúci regazyfikacji w terminalu po
jego rozbudowie (860 tys. Nm3/h).
Przy obecnej wydajnoúci terminalu
istnieje moøliwoúÊ importu 5 mld m3
gazu ziemnego, zaú po rozbudowie
instalacji, w tym budowie trzeciego
zbiornika na LNG, moøliwoúÊ importu zwiÍkszy siÍ do 7,5 mld m3 gazu
ziemnego. Dla porÛwnania roczne
zuøycie b≥Íkitnego surowca w Polsce to 14 mld m3.
Strzelce KrajeÒskie
chcπ sprzedaÊ czÍúÊ PGK
Gmina Strzelce KrajeÒskie wystawi≥a na sprzedaø zorganizowanπ
czÍúÊ PrzedsiÍbiorstwa Gospodarki
Komunalnej zajmujπcπ siÍ produkcjπ
i dystrybucjπ ciep≥a. PGK eksploatuje obecnie 16 ürÛde≥ ciep≥a w mieúcie Strzelce KrajeÒskie oraz dziewiÍÊ ürÛde≥ ciep≥a w miejscowoúciach oúciennych gminy. £πczna
moc cieplna urzπdzeÒ wytwÛrczych,
zainstalowanych w ürÛd≥ach ciep≥a
wynosi 14,4 MW. ZamÛwiona moc
cieplna odbiorcÛw ciep≥a zasilanych
ze ürÛde≥ eksploatowanych przez
PrzedsiÍbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Strzelcach KrajeÒskich wynosi ≥πcznie 11,3 MW. Ca≥kowita d≥ugoúÊ sieci cieplnych to ponad 6 kilometrÛw. Oferty zakupu ciep≥owniczej
czÍúci spÛ≥ki bÍdπ przyjmowane
do 20 maja.
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