nr 4

cj´ serwisu w ró˝nych okolicznoÊciach. Program: Pompa Ciep∏a pod Kontrolà - Monitoring DCO Activ GSM - to nowatorski
system obs∏ugi i kontroli serwisowej pomp
ciep∏a. Specjalny modu∏ GSM zamontowany w kot∏owni klienta wysy∏a informacje w
postaci SMS-a bezpoÊrednio do autoryzowanego serwisanta, który natychmiast poprzez przenoÊny komputer ∏àczy si´ bezpoÊrednio z modu∏em i automatykà sterujàcà
pracà kot∏owni. W ten sposób nie tracàc
czasu na dojazdy, Serwis ma mo˝liwoÊç
skontrolowaç prac´ pompy, ustawiç lub
zmieniç odpowiednie parametry ogrzewania, skorygowaç ewentualne b∏´dy - tak˝e
w sytuacjach, gdy w∏aÊciciele sà poza domem, np. wakacjach (rys.).
Wi´cej informacji na temat kompleksowych rozwiàzaƒ oraz systemów na bazie
pomp ciep∏a znajduje si´ na specjalnie uruchomionej witrynie www HYPERLINK
"http://WWW.PompaCiepla.com.pl" .PompaCiepla.com.pl. Mamy nadziej´, ˝e informacje zawarte na tych stronach przybli˝à
Paƒstwu istot´ pomp ciep∏a oraz pomogà
odpowiedzieç na pytanie: czy warto? My to
ju˝ wiemy.
Joanna Radzimirska
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przypadku, gdy jest êle zaprojektowana i
zamontowana. Taka sytuacja generuje dodatkowe koszty i uzasadnione niezadowolenie u˝ytkownika. Dlatego Stiebel Eltron
k∏adzie szczególny nacisk na dobór urzàdzenia i obs∏ug´ klienta. Pierwszy i podstawowy krok to staranne okreÊlenie ogólnego
zapotrzebowania na ciep∏o (OZC) w budynku ju˝ na etapie projektowania. Stiebel
Eltron przygotowa∏ szereg narz´dzi pomocnych w doborze pomp ciep∏a, mi´dzy
innymi szczegó∏owy arkusz przedofertowy,
uwzgl´dniajàcy precyzyjne dane budynku,
dzia∏ki oraz wymagaƒ Inwestora – tak przygotowany arkusz jest podstawà do doboru
oraz instalacji prawid∏owego i sprawnie
dzia∏ajàcego systemu opartego na pompie
ciep∏a. Doradztwo dla firm wykonawczych
dotyczy ponadto: oszacowaƒ OZC, pomocy w ofertowaniu, szacunków amortyzacji
inwestycji. Istotne jest równie˝ korzystne
kredytowanie w przypadku uzupe∏nienia
nierentownych kot∏owni olejowych lub na
gaz p∏ynny. Swojà wiedz´ wykonawcy uzupe∏niajà na spotkaniach praktyczno-teoretycznych. Stiebel Eltron od lat prowadzi
cyklicznie profesjonalny system bran˝owych szkoleƒ dla projektantów i wykonawców instalacji z udzia∏em pomp ciep∏a.
● Pomoc dla serwisanta
Prawid∏owo dobrana i funkcjonujàca
pompa ciep∏a uwzgl´dniajàca zalecenia
Stiebel Eltron jest kompletnym systemem,
niewymagajàcym remontów i modernizacji.
Nowoczesna automatyka w pe∏ni reguluje
prac´ kot∏owni w oparciu o wymagania
u˝ytkownika. Jednak i w tej kwestii proponujemy ciekawy pakiet usprawniajàcy reak-
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