
Funkcja chłodzenia
ENNERGY - pompą ciepła bezpośredniego ACALOR

ENnergy - innowacyjny i inteligentny system

Hale / budownictwo kubaturowe

najniższe koszty eksploatacyjne,
ogrzewania i chłodzenia.

Gwarancji

części !!!na wszystkie

10 lat



Obiekt przemysłowy: plac zabaw dla dzieci z 
wyodrębnioną częśią wykorzystywaną jako studio fitness 

Rodzaj budownictwa:     budowla masywna (żelbet i elementy przekładkowe)
dom plus-energetyczny 85:    bez piwnicy
Rodzaj ogrzewania:     system ACALOR
Funkcja chłodzenia ACALOR:    występuje
Instalacja wentylacyjna:    brak
Lokalizacja:      Wörnitz / Bawaria
Powierzchnia użytkowa:    1850,00 m²
Kubatura:      11500,00 m³

Zużycie od  01.2014 do 12.2014   22.000 kWh x 0,50 PLN = 11000,00 PLN
Zużycie w  kWh/m³ rocznie   1,91 kWh/m³ kubatury rocznie
Zużycie w  kWh/m² rocznie   11,89 kWh/m² powierzchni mieszkalnej rocznie
       * Koszty eksploatacji według specyfikacji klienta (zaokrąglone).
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Budynek Handlowy

Powierzchnia użytkowa 110 m²
System ACALOR zamontowany w roku 2010 
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Hotel Bergmühle

Powierzchnia mieszkalna 560 m²
System ACALOR zamontowany w roku 2006 
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Dom wielorodzinny

8 mieszkań od 45 m² do 75 m² powierzchni mieszkalnej
System ACALOR zamontowany w roku 2009 
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Kościół

Powierzchnia użytkowa 485 m² 
System ACALOR zamontowany w roku 2009
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Kościół Apostolski

Powierzchnia użytkowa 328 m²
System ACALOR zamontowany w roku 2012 
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Hala produjcyjna i piętro biurowe
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Przedszkole
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Dom koncertowy nad Bałtykiem
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Dom dla seniorów
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Stacja obsługi pojazdów i sala bankietowa

Powierzchnia użytkowa 2.200²
System ACALOR zamontowany w roku 2011 
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Hurtownia elektryczna

Rodzaj budownictwa:     budowla masywna (żelbet i elementy przekładkowe)
dom plus-energetyczny 85     bez piwnicy
Rodzaj ogrzewania:      system  ACALOR
Funkcja chłodzenia ACALOR:     występuje
Instalacja wentylacyjna:     brak 
Lokalizacja:       Ennepetal/Nadrenia
Powierzchnia użytkowa:     409,94 m²
Kubatura:       1.854,98 m³

Zużycie  od  04.2014 do 03.2015          5.857 kWh x 0,50 PLN = 2928,50 PLN*
Zużycie  w  kWh/m³ rocznie    3,16 kWh/m³a kubatury rocznie
Zużycie  w  kWh/m² rocznie         14,29 kWh/m² powierzchni mieszkalnej rocznie  
        * Zużycie przez szablonu rozliczeniowego klienta
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Obiekty referencyjne
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ENnergy GmbH
©05.2016/2. Wydanie

Opracowanie: ENnergy GmbH / Ennepetal
Zdjęcia: ENnergy GmbH / ACALOR TECHNIK SCHEEL KG / Prywatne

Nie ma rzeczy na świecie, której nie można trochę gorzej 
wykonać i trochę taniej sprzedać, a ludzie którzy patrzą tylko 
na cenę zawsze będą ofiarami takich poczynań.

Niemądrze jest zapłacić za dużo, ale jeszcze gorzej jest, gdy 
zapłaci się za mało. Jeżeli zapłaci się za dużo można stracić 
trochę pieniędzy i to wszystko. Jednakże jeżeli zapłaci się za 
mało, wtedy czasem można stracić wszystko, ponieważ  
zakupiony przedmiot może nie wypełnić przeznaczonych mu 
funkcji.

Reguła gospodarki nie dopuszcza, żeby za małą cenę otrzymać 
dużą wartość. Wybierając najtańszą ofertę trzeba uwzględnić 
koszty ryzyka. Gdy się to zrobi, wtedy nie ma się już tyle 
pieniędzy aby kupić coś lepszego.”

Angielskiemu pisarzowi i filozofowi Johnowi Ruskinowi (1819-1900) przypisuje się cytat, który jest  

ponadczasowy i przedstawia mocne argumenty, potwierdzające znaczenie jakości i uczciwych cen:



ENnergy GmbH  w Polsce 

ENACSYSTEMS
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
 

Telefon:  +48 500 363 407
E-Mail:   biuro@enacsystems.pl
www:               www.enacsystems.pl
   

Dystrybutor systemów Przekazane przez:


