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Pompy ciepła oraz mikroinstalacje z oferty firmy Klima-Therm znalazły się na Zielonej Liście
Urządzeń i Materiałów (ZUM) Instytutu Ochrony Środowiska. Oznacza to, iż spełniają one
wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze", a tym samym kwalifikują się
do uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych.

  

      

  

  

Projekt ZUM, zwany „zieloną listą”, został opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pod nadzorem Instytutu Ochrony Środowiska.
Lista, udostępniona w formie katalogu on-line, kierowana jest do wnioskodawców programu
rządowego „Czyste Powietrze”, stanowiąc praktyczną pomoc w wyborze urządzeń i materiałów
budowlanych kwalifikujących się do dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych.
Zestawienie jest również wykorzystywane w samorządowych programach wsparcia jako lista
referencyjnych systemów grzewczych. Ponadto w 2022 roku NFOŚiGW wdroży „Moje Ciepło” –
program dotacji do zakupu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie
energetycznym, dla którego zestawienie ZUM prawdopodobnie też stanie się bazą tzw.
urządzeń kwalifikowanych.
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    Na liście ZUM znalazło się aż kilkadziesiąt urządzeń z portfolio Grupy Klima-Therm. Są toniskoemisyjne, przyjazne środowisku produkty grzewcze oraz moduły fotowoltaiczne, któreskładają się ofertę firmy z segmentu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Do kataloguNFOŚiGW wpisane zostały następujące systemy:        -  Pompy ciepła typu powietrze-woda Fujitsu WATERSTAGE – z Serii Comfort, High Power iSuper High Power;       -  Pompy ciepła powietrze-woda marki KAISAI z Serii Arctic – w wersji split i monoblok;      -  Pompy ciepła typu powietrze-powietrze Fujitsu z Serii NORDIC – modele: KMCB,KMCDN, KVCB, KHCA;       -  Mikroinstalacje PV KAISAI.      Dzięki obecności urządzeń Fujitsu i KAISAI na „zielonej liście” inwestorzy – m.in. beneficjenciprogramu „Czyste Powietrze” –  mogą mieć pewność, iż wybrali wysokiej jakości,energooszczędne rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawyjakości powietrza. Zyskują ponadto gwarancję, iż proponowane urządzenia spełniają wymogitechniczne warunkujące otrzymanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła.    Warto podkreślić, iż lista ZUM nie ma charakteru rankingu czy informacji handlowej, co czyni jąobiektywnym źródłem informacji. Spis urządzeń i materiałów jest współtworzony przezproducentów, przy czym zgłaszane produkty, zanim zostaną uwidocznione w katalogu, sąweryfikowane przez niezależnych ekspertów pod względem deklarowanych parametrów.    Objęte dofinansowaniem urządzenia z oferty Grupy Klima-Therm można odnaleźć wwyszukiwarce ZUM, dostępnej pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
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