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Dachs
Smart Cogeneration.
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Prąd i ciepło w jednym. System z przyszłością.

Ekonomiczny i ekologiczny. Dachs – prąd i 
ciepło w jednym.

Co się dzieje z naszym klimatem i jakie są tego przyczyny, wie dzisiaj każde dziecko: zbyt duże 
zużycie energii pierwotnej i niekontrolowana emisja CO2 są odczuwalne nie tylko dla naszych 
fi nansów, lecz także dla środowiska naturalnego.

W większości elektrowni jako produkt uboczny powstaje ciepło, które jest niszczone w olbrzymich 
wieżach chłodniczych. Urządzenie kogeneracyjne Dachs jest także elektrownią, lecz wykorzystuje 
powstałe ciepło do ogrzewania nieruchomości i wytwarza prąd tam, gdzie jest on potrzebny. Ponad 
33 000 instalacji sprzedanych w Niemczech i Europie świadczy o tym, że Dachs jest najchętniej 
kupowanym i najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu. 

Z ekonomicznego punktu widzenia Dachs to opłacalny zakup o trwałej wartości. Natomiast 
biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne, to sensowna inwestycja w świat naszych dzieci 
i wnuków.
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Prawie 20 lat temu. 

Inteligentny pomysł: po prostu wytwarzać 
prąd przy ogrzewaniu. 

Spółka SenerTec GmbH wywodzi się z fi rmy Fichtel & Sachs – znanego dostawcy dla przemysłu 
samochodowego. Gdy rozpoczynaliśmy produkcję urządzeń Dachs, wiele osób prognozowało, 
że popyt na nasze instalacje będzie kształtować się na poziomie poniżej 100 sztuk rocznie. Wiara 
w pomysł, bogate know-how oraz praca inżynieryjna jednak się opłaciły. Do chwili obecnej 
zainstalowaliśmy ponad 30 000 instalacji. W międzyczasie także politycy zrozumieli, że skojarzona 
gospodarka energetyczna, obok energii wiatrowej i solarnej, stanowi trzecią siłę alternatywnych 
źródeł zaopatrzenia w energię.

Dużo się słyszy i czyta o transformacji energetycznej i o trudnościach w jej realizacji. Najnowsze 
badania dowodzą jednak, że wszystko mogłoby być o wiele prostsze. Jeśli produkowalibyśmy 
więcej energii elektrycznej w zdecentralizowany sposób wykorzystując kogenerację, bylibyśmy w 
stanie znacznie szybciej wyłączyć elektrownie atomowe i węglowe. 

Stań się częścią ruchu ekologicznego.

Dzisiaj każdy budynek może być elektrownią i 
ułatwiać zaopatrzenie w energię przyszłości.

Pomysł z przyszłością: Jeśli wszyscy razem będziemy produkować 
własną energię elektryczną, będziemy efektywnej z niej korzystać i 
odciążymy nasze środowisko naturalne.
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Gdy świeci słońce lub wieje wiatr, mamy prądu aż nadto. Ale co zrobić, gdy pogoda jest bezwietrzna, 
zimą lub w nocy? Dachs pracuje zawsze, gdy jest potrzebny, i przez cały czas produkuje zieloną 
energię. Dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna. Dlatego politycy postawili sobie za cel 
efektywniejsze wykorzystanie wytwarzanej energii.

Dlaczego Dachs odgrywa coraz ważniejszą rolę.

Dachs wytwarza energię elektryczną także 
wtedy, gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr.

Zasada kogeneracji.

To sprawia, że Dachs jest tak efektywny: 
podwójne wykorzystanie energii. 

Efektywne wykorzystanie energii: Silnik wytwarza ciepło. Wysokowydajna prądnica 
produkuje prąd – prąd ekologiczny. Dachs chroni cenne zasoby energii: Przy wytwarzaniu 
energii elektrycznej w dużych elektrowniach nie wykorzystuje się uwalnianego ciepła. Ciepło 
użytkowe trzeba wytworzyć ponownie w każdym budynku za pomocą urządzeń grzewczych. 
Dachs przekształca niemal całą wykorzystywaną energię pierwotną w energię elektryczną i ciepło. 
Ciepło wykorzystuje się bezpośrednio do ogrzewania domu. Silnik napędza wysokowydajną 
prądnicę, która produkuje prąd.
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Prądnica i silnik wytwarzają energię elektryczną i ciepło.

Energia elektryczna i ciepło są 
skojarzone. 

Wysokowydajna prądnica o masie 80 kg wytwarza moc elektryczną około 5,5 kW. Tym 
samym produkuje zazwyczaj trzy razy więcej prądu niż zużywa komfortowy dom mieszkalny.

Przy wartości do 14,7 kW zapewnia taką wydajność cieplną jak tradycyjny system 
grzewczy. Zapewnia taką wydajność cieplną jak tradycyjny system grzewczy.
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Na instalacji Dachs można polegać.

Wszystkie części produkowane w Niemczech 
z najlepszych materiałów.

Wysokiej jakości materiały, dopracowane w szczegółach rozwiązania techniczne i wieloletnie 
know-how naszych inżynierów gwarantują długą żywotność urządzeń Dachs. Dachs symbolizuje 
coś, co obecnie należy do rzadkości: rzemieślniczą precyzję wykonania. Jest niewiele większy niż 
pralka, ale waży dobrze ponad pół tony, gdyż jest wyprodukowany z wysokoprecyzyjnych części 
mosiężnych, miedzianych i stalowych. I tak jak składa się go element po elemencie, można go 
także ponownie rozłożyć na poszczególne części lub rozbudować. Produkcja każdej elektrociepłowni 
kogeneracyjnej w naszym zakładzie w Schweinfurcie jest udoskonalana ręcznie i indywidualnie 

nadzorowana. Rezultat: bardzo wytrzymała maszyna do wieloletniego zastosowania, zbudowana 
solidniej niż wymaga tego praktyka. Tak rozumiemy bezpieczną przyszłość. 
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Koszty energii elektrycznej rosną z roku na rok.

Dachs nie tylko się opłaca…

Dachs jest elastycznym, rozszerzalnym rozwiązaniem do zakładów produkcyjnych, budynków 
wielorodzinnych i reprezentacyjnych domów komfortowych. To wydajna centrala energetyczna 
dla ciepła, wody i prądu. Dzięki temu urządzeniu także w budynkach o dużym zużyciu ciepła i 
energii elektrycznej można efektywnie i w nieszkodliwy dla klimatu sposób obniżyć koszty 
eksploatacyjne.

… w hotelach, restauracjach, piekarniach, sklepach mięsnych, studiach fitness, domach seniora, 
przedszkolach, salonach samochodowych, budynkach biurowych, gospodarstwach rolnych, 
kempingach, spa, supermarketach, domach handlowych, zakładach hodowlanych, basenach, 
warsztatach, przedsiębiorstwach miejskich, gabinetach lekarskich, szkołach, drukarniach, 
klinikach, pogotowiu ratunkowym, biurach inżynierskich, schroniskach młodzieżowych, gospodach 
oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ciepło, ciepła woda i energia elektryczna...

… on przynosi zysk!

Dachs w zakładach produkcyjnych i domach wielorodzinnych.

Po prostu wytwarzać prąd przy ogrzewaniu.
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Perfekcyjny serwis.

Nasi partnerzy branżowi zatroszczą się o 
Twoją instalację Dachs.

Partnerzy branżowi firmy SenerTec oferują wysokiej jakości usługi serwisowe. To doskonale 
przygotowani i polecani przez klientów specjaliści. Oferta serwisowa obejmuje fachową 
instalację i konserwację elektrociepłowni Dachs oraz regularne przeglądy i wymianę części 
zużywalnych.

Co powinieneś wiedzieć o elektrociepłowniach Dachs:

Wiesz już coś o elektrociepłowniach Dachs,
ale czy pomyślałbyś: … 

 … że firma Fichtel & Sachs zaprojektowała jednocylindrowy czterosu 
 wowy silnik o pojemności skokowej 580 cm³ przeznaczony specjalnie  
 do eksploatacji w systemach grzewczych?

 … że nie gra roli, czy instalację Dachs traktuje się jako generator 
 elektryczny, który wytwarza ciepło użytkowe, czy jako kocioł grzewczy,  
 który produkuje energię elektryczną? Dachs opłaca się w prywatnych  
 gospodarstwach domowych, a tym bardziej w zakładach produkcyjnych  
 każdej wielkości. Ponadto do przygotowywania ciepłej wody posiada  
 jeden z najlepszych zasobników, jaki kiedykolwiek zbudowano.

 … że w Niemczech istnieje fanklub Dachs? Ponad 7500 fanów mówi  
 za siebie – i świadczy o dużej popularności tego systemu. Wszyscy to  
 użytkownicy, którzy są dumni z tego, że decydując się na tylko jedno  
 urządzenie wybrali rozwiązanie z przyszłością. Nie ma tego żadne inne  
 urządzenie grzewcze na świecie.

Dachs opłaci się jak żadna inna inwestycja w Twoją nieruchomość. 
To tak pewne jak kolejna podwyżka cen energii elektrycznej.
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Lokalny partner Dachs.
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Dachs PartnerDachs. Smart Cogeneration.


