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Kliknij, aby edytować styl

Holistyczne rozwiązania dla 

systemów cieplnych i chłodu
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Projekt InDeal

• Celem projektu InDeal jest obniżenie zapotrzebowania na 

energię dla centralnych układów dystrybucji ciepła i chłodu 

w  celu poprawy efektywności pracy systemów. 

• Podjęto działanie mające na celu stworzenie technologii do 

monitoringu i autonomicznego zarządzania pracą sieci przy 

użyciu sztucznej inteligencji i narzędzi predykcyjnych.

• Firma Promar jako członek konsorcjum projektowego miała 

za zadanie stworzenie warstwy komunikacyjnej pomiędzy 

wszystkimi technologiami oraz połączenia ich w 

całościowe rozwiązanie. 
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Źródło: Danfoss

Generacje sieci ciepłowniczych i chłodu  
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1G / 1880-1930 2G / 1930-1980 3G / 1980-2020 4G / 2020-2050 

1G: Para
• System na parę

• Rury do pary w kanałach 

betonowych

2G: In Situ
• Wysokociśnieniowy system 

ciepłowniczy

• Wyposażenie do wymagań 

wysokoparametrowych

• Duże węzły cieplne

3G: Prefabrykaty
• Rurociągi preizolowane

• Przemysłowe węzły ciepła 

(także z izolacją)

• Pomiar i monitorowanie

4G: 4 Generacja
• Niskie zapotrzebowanie 

na energię

• Efektywne zużycie energii 

(optymalna relacja między 

źródłami energii, dystrybucji 

i konsumpcji)

• 2-kierunkowa Sieć Ciepłownicza

Poziom temperatury

Efektywność energetyczna
> 100 °C

< 100 °C
50-60°C (70°C)

Lokalna Sieć Ciepłownicza Sieć Ciepłownicza Sieć Ciepłownicza Sieć Ciepłownicza

Magazyn pary

Odpady, Węgiel

Magazyn ciepła

Scentralizowane źródło 

ciepła na węgiel/olej

Odpady, Węgiel

Magazyn ciepła

Scentralizowane źródło 

ciepła na węgiel/olej/

spalone odpady

Gaz, Olej, Odpady, Węgiel

Duże instalacje solarne

Biomasa. Scentralizowane 

źródło ciepłą na biomasę

Nadwyżka przemysłowa

Sezonowy Magazyn Ciepła

Duże instalacje solarne

Geotermia

PV, Fale, Nadwyżka wiatru, 

Elektryczność

Magazyn ciepła

Nadwyżka przemysłowa

Scentralizowane źródło 

ciepła na spalone odpady

Przyszłe Źródła Energii

Konwersja biomasy

2 kierunkowa sieć Ciepłownicza

Scentralizowane źródło 

ciepła na biomasę

Scentralizowane źródło chłodu

Scentralizowane pompy ciepła

Magazyn

Chłodu
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Narzędzie decyzyjne
umożliwiające priorytetyzację budynków o niskiej 

efektywności energetycznej i wysokim 

zapotrzebowaniu na energię

Monitoring
platforma internetowa dostępna na urządzeniach mobilnych

i stacjonarnych, umożliwiająca użytkownikowi kontrolę 

pracy sieci oraz jej parametrów

Dane dotyczące zużycia energii 

w czasie rzeczywistym
gromadzone za pomocą inteligentnych liczników, 

współpracujących z autonomicznymi czujnikami

Holistyczne rozwiązanie dla systemów cieplnych i chłodu

Prognozowanie zapotrzebowania

na energię 
w oparciu o dane pogodowe i dane o zużyciu energii

Rozmieszczenie autonomicznych czujników

Prognozowanie warunków pogodowych
oraz zapotrzebowania na ciepło i chłód

Zminimalizowanie strat ciepła
poprawa konstrukcji rur, nowoczesne materiały, ocena cyklu życia

Rozwój inteligentnych systemów monitorowania 

i magazynowania energii

Źródło: InDeal
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Montpellier, Francja

Realizacje: Projekty międzynarodowe

• Objęcie projektem park rozrywki o powierzchni ponad

190 000 m2 „Odysseum Hippocrate”, obejmujący centra handlowe, 

akwaria, planetarium i kino oraz budynki mieszkalne i komercyjne.

• Centrum ma wysokie zapotrzebowanie na chłód oraz ciepło w ciągu 

całego roku.

• Moc źródeł chłodu 11 720 kW:

• 2 Carrier CHP plants o mocy na jednostkę 760 kW,

• 2 Carrier CHP plants o mocy na jednostkę 600 kW,

• 3 power plants o mocy na jednostkę 3MW,

• 4 zamknięte wieże chłodnicze o mocy na jednostkę 3 MW,

• 4 otwarte wieże chłodnicze o mocy na jednostkę 1,5 MW.

• Moc źródeł ciepła 13 500 kW:

• 3 gazowe kotły o mocy na jednostkę 3 MW,

• 1 wymiennik ciepła dla potrzeb odbierania ciepła z kotłowni o mocy 4,5 MW 

na biomasę zlokalizowanej w Port Marianne. 
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Realizacje: Projekty międzynarodowe

• Wykorzystanie sztucznej inteligencji do prognozowania pogody i 

zapotrzebowania oraz dopasowywania ustawień sieci 

predykcyjnie a nie adaptacyjnie.

• Aby ocenić zapotrzebowanie sieci i porównać zużycie 

produkcyjne, obie lokalizacje muszą być monitorowane

w czasie rzeczywistym.

• Zainstalowano dwa inteligentne kontrolery do komunikacji z:

• Licznikami (globalna produkcja ciepła i chłodu),

• Jednym z największych węzłów (budynek handlowy

w Montpellier).

• Kontrolery komunikują się za pomocą protokołu M-BUS

z już zainstalowanymi licznikami ciepła.

• Monitoring natężenia przepływu, temperatury i mocy.

Lokalizacja 1 – produkcja 
ciepła i chłodu

Lokalizacja 2 – zużycie ciepła i 
chłodu

Montpellier, Francja

Zastosowane rozwiązanie
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Realizacje: Projekty międzynarodowe

• System ciepłowniczy w mieście oparty jest o: 

• 3 kotły w konfiguracji:

• 1 kocioł na  biomasę (zrębki drewna) o mocy 2 MW,

• 1 kocioł na  biomasę (zrębki drewna) o mocy 1,2 MW,

• 1 kocioł na  olej opałowy o mocy 1,5 MW,

• Farma paneli solarnych o powierzchni 840m2 o mocy całkowitej 

370 kW, która jest zintegrowana z systemem ciepłowniczym. 

• Magazyn energii cieplnej będący elementem integrujących źródła 

o pojemności 100m3 (3 900 MWh).

Vransko, Słowenia

Układ magazynowania energii
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Realizacje: Projekty międzynarodowe

• Wykorzystanie sztucznej inteligencji do prognozowania 

zapotrzebowania,

• Wykorzystanie sztucznej inteligencji do doboru strategii produkcji 
na potrzeby buforu z różnych źródeł,

• Wdrożenie dynamicznych modeli zarządzania pracą bufora ciepła 

dla ekonomicznej eksploatacji kotłów na biomasę latem i podczas 

szczytowego obciążenia zimą.

Vransko, Słowenia

Układ magazynowania energii



Dziękuję za uwagę

www.promar.com.pl

Roman Adrych

mobile: +48 660 793 814

e-mail: roman.adrych@promar.com.pl

PROMAR Sp. z o.o.
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T: +48 52 366 80 60
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