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Firma Klima-Therm – generalny dystrybutor i właściciel marki KAISAI, wprowadza do oferty
marki kolejne rozwiązania z segmentu OZE, których działanie opiera się na pozyskaniu,
konwersji i wykorzystaniu naturalnych i przyjaznych środowisku zasobów energii. Moduły
fotowoltaiczne KAISAI to następna po pompach ciepła powietrze-woda i centralach
wentylacyjno-rekuperacyjnych gama produktów rozszerzająca portfolio firmy w tym segmencie i
stanowiąca kolejny etap w jej rozwoju w zakresie rozwiązań stosowanych w budownictwie
nisko- i zero-energetycznym.

      

Urządzenia oferowane przez Grupę Klima-Therm odpowiadają na postępujące zmiany
legislacyjne oraz politykę Unii Europejskiej zakładającą między innymi elektryfikację
ciepłownictwa, ogrzewnictwa i chłodnictwa w oparciu o rosnący udział OZE. Do 2040 roku
potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych mają być pokrywane przez ciepło
systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne z istotnym udziałem pomp
ciepła i instalacji fotowoltaicznych – komentuje Paweł Deska, Dyrektor ds. Technicznych w
Grupie KLIMA-THERM. W Polsce rozwojowi OZE sprzyjają nie tylko zmiany legislacyjne, ale
również wdrażane programy wsparcia finansowego na poziomie ogólnokrajowym, jak i
samorządowym, postęp technologiczny przekładający się na spadek kosztów inwestycji w OZE,
a przede wszystkim zmiana świadomości społecznej w sferze wdrażania działań
pro-ekologicznych oraz korzyści ekonomicznych płynących z zielonej energii i tzw. czystego
ogrzewania.
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  Instalacja fotowoltaiczna pozwala na stworzenie budynku nisko- lub zero-energetycznego.Produkując własną energię elektryczną i magazynując ją w sieci energetycznej, bądź domowymmagazynie energii, gospodarstwo domowe jest w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie naciepłą wodę użytkową, zasilanie urządzeń domowych, ogrzewanie i wentylację.  Grupa Klima-Therm chce dostarczać klientom najnowocześniejsze technologie grzewcze,klimatyzacyjne i wentylacyjne oparte na odnawialnych źródłach energii. Cel ten firmasystematycznie realizuje poprzez budowę komplementarnej oferty produktów OZE, w pierwszejkolejności koncentrując się na intensyfikacji sprzedaży pomp ciepła powietrze-woda orazurządzeń do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Drugim, trwającym obecnie etapemdziałania, jest rozszerzenie oferty o moduły fotowoltaiczne, a także - w następnej kolejności –stworzenie magazynów energii wraz z obszarami uzupełniającymi, takimi jak inwertery doinstalacji fotowoltaicznej, zestawy zaworowe, fancoile i akumulatory hybrydowe z inwerterem.  Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne STPXXXS/350-370/360-380/435-455W KAISAIcharakteryzują się specjalną konstrukcją ogniwa umożliwiającą uzyskanie mniejszegonatężenia prądu, co w znaczący sposób poprawia ich efektywność, a ponadto pozwalaograniczyć straty spowodowane częściowym zacienieniem i zużyciem ogniw, zwiększającjednocześnie zdolność konwersji energii słonecznej. Moduły solarne KAISAI są dostępne odkońca kwietnia 2021 w sieci sprzedaży KAISAI. Wszystkie oferowane modele posiadają25-letnią gwarancję wydajności oraz pełną certyfikację potwierdzoną przez akredytowanyniezależny Instytut VDE.  www.kaisai.com/pl/  

 2 / 2

http://www.kaisai.com/pl/

