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Firma Daikin postuluje dekarbonizację ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym. Celem
planu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z budynków mieszkalnych. Ma być to możliwe
dzięki zwiększeniu o 40% obecności w systemach ogrzewania i chłodzenia odnawialnych źródeł
energii. Termin wyznaczono na rok 2030 co jest zgodne z celem ograniczenia emisji CO2
podniesionym z 40% do 55% do 2030 roku, zgodnie z zapisami z z dnia 21 kwietnia w
europejskim prawie o klimacie.

  

  

  

  

  

  

Podstawowym etapem nowego planu jest wzmocnienie nowych przepisów dotyczących
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wykorzystania energii. Daikin szacuje, że obecnie udział pomp ciepła to 50% rynku sektora
nowych budynków (jednorodzinnych) w Europie. Aby udało się uczynić pompy ciepła
standardem musi nastąpić zaostrzenie obecnych reguł.

  

  

Drugi etap to zwiększenie tempa wymiany. Aby osiągnąć cele europejskiego prawa o klimacie,
konieczne jest podwojenie tempa wymiany z 1% do 2% do roku 2030. Dzięki zwiększeniu
tempa wymiany nastąpić ma zastępowanie starych systemów przez bardziej efektywne
energetycznie nowe systemy, co doprowadzi w sposób naturalny do redukcji emisji. Dlatego
nowym wyzwaniem jest motywowanie obywateli UE do wybierania rozwiązań opartych na
odnawialnych źródłach energii. Obejmuje to potrzebę szerszego wyjaśniania, że odnawialne
systemy ogrzewania – takie jak pompy ciepła – są rozwiązaniem efektywnym, opłacalnym i
sprawdzonym.

  

  

Trzeci etap polega na wyeliminowaniu zachęt związanych z wykorzystywaniem paliw
kopalnych. Osoby podejmujące decyzje polityczne powinny unikać czynników motywujących do
stosowania paliw kopalnych. Dziś takie zachęty istnieją, bezpośrednio lub pośrednio sugerując
przewagę korzyści stosowania kotłów olejowych lub gazowych w porównaniu do pomp ciepła.
Systemy wykorzystujące paliwa kopalne są tańsze i bardziej dostępne; technologie oparte na
odnawialnych źródłach energii wymagają zatem co najmniej równych szans. Różnica pomiędzy
obecnymi cenami energii elektrycznej i gazu w wielu krajach członkowskich jest zbyt duża, aby
pompa ciepła była dostępna dla wszystkich obywateli UE.

  

  

Ostatni etap to spowodowanie, aby systemy ogrzewania wykorzystujące energię ze źródeł
odnawialnych stały się standardem w programach wymiany. W Daikin uważa się, że pompy
ciepła to najlepsze rozwiązanie. Są one obecnie coraz bardziej zdolne do uzyskiwania wysokich
efektywności, nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych. Nadają się dlatego do
zastosowania
w każdego typu domu bądź mieszkaniu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do
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ogrzewania domu zapewnia obniżenie zużycia zanieczyszczających paliw kopalnych oraz
emisji CO2.

  

  

Ambicją firmy Daikin jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla na
skalę globalną do roku 2050. Zaproponowany harmonogram zmian ma być skuteczną metodą
dekarbonizacji ciepła w mieszkaniach. Dlatego Daikin wzywa wszystkich interesariuszy, aby
zakasali rękawy i przyłączyli się do tego ruchu.
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