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Chiller czy 
Akumulator Chłodu? 

Energooszczędne  
Akumulatory Chłodu
Innowacyjne źródło  oszczędności

Poznaj korzyści innowacyjnego rozwiązania 
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Pamiętaj, że parametr współczynnika sezonowej 
efektywności SEER oraz SEPR decyduje o kosztach 
eksploatacyjnych systemu. Im wyższa wartość, tym 
mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Nie zapomnij o tym, że jakość komponentów urzą-
dzenia decyduje o niezawodności Twojego systemu. 
Zwróć uwagę czy urządzenia były testowane przez 
niezależne jednostki certyfikujące.

Jak długi jest okres gwarancji? Czy mam stałą osobę 
do kontaktu z serwisem?  
Jaki jest koszt usług serwisowych w okresie 
pogwarancyjnym?

Jednym z kluczowych parametrów systemów chłod-
niczych jest poziom generowanego hałasu oraz 
pełna możliwość zdalnej obsługi.

Planujesz inwestycję, której istotną częścią jest instalacja chłodnicza? Aby móc cieszyć się 
z wysokiej niezawodności oraz efektywności energetycznej systemu, należy zwrócić uwagę na kilka 
ważnych kwestii – takich jak parametry pracy oraz obsługa serwisowa. Z naszą listą kontrolną inwestor 
będzie miał pewność właściwego wyboru, idealnie dopasowanego do potrzeb.  

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu chłodniczego?

Lista kontrolna inwestora 
Kluczowe elementy sukcesu
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Wydajność i zysk 

Technologia i jakość Gwarancja i obsługa serwisowa

Komfort użytkowania 
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Zakład produkcyjny 
Liderzy innowacji

ZESKANUJ KOD
Zobacz naszą lokalizację

Linia produkcyjna jest w pełni zautomatyzowana i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. 
Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów produkcyjnych w branży HVAC 
zlokalizowanych na terenie Polski.

Zakład produkcyjny innowacyjnych Akumulatorów Chłodu ICE ON 
zlokalizowany jest przy ul. Przemysłowej 8 w Łazach pod Łukowem. 
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Zakład produkcyjny 
Zaawansowana technologia
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Rozkład obciążenia cieplnego
Roczne zapotrzebowanie

-  Zapotrzebowanie na chłodzenie

-  L. godzin
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     376    53      98    144    187   323    415   339    302   334    339   395   331    294   309    288   311    325   337    343   305   327    350   307    280   242    229   160   137    132   108    84      71     58      47     33      15      10       7       11      4        0 godz.

Dane meteorologiczne IMGW dla 
lokalizacji Warszawa (Okęcie) 

Dla typowego roku meteorologicznego 
w okresie 2003-2018, w którym typowe 
są następujące miesiące: 

Sty=2014; Lut=2009; Mar=2008; Kwi=2010; 
Maj=2014; Cze=2015; Lip=2015; Sie=2012; 
Wrz=2012; Paź=2005; Lis=2008; Gru=2018.



7

Różnice w zakresie efektywności 
Energooszczędne aplikacje 

Współczynnik COP i obciążenie cieplne w funkcji temperatury zewnętrznej
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Stopień akumulacji w ciągu roku 
Pokrycie zapotrzebowania z przemiany fazowej

Stopień załadowania Akumulatora Chłodu ICE ON-1000 na przestrzeni roku
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Pobór mocy elektrycznej 
Energooszczędne rozwiązania

Pobór mocy elektrycznej Akumulatora Chłodu ICE ON-1000 na przestrzeni roku 



Typowy chiller  
chłodzony powietrzem Akumulator Chłodu ICE ON

Wydajność SEPR~3.8 SEPR~5.8    [34%   ] 

Jednostkowy pobór energii dla 1MWh chłodu 263 kWh 172 kWh    [34%   ] 

Poziom hałasu 85 db(A) 80 db(A)    [6%   ]

Średnioroczne oszczędności eksploatacyjne - 72.000 PLN

Koszt inwestycyjny 100% 250%

Dane techniczne mogą być zmienione przez producenta bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Aktualne informacje o naszych produktach dostępną są na stronie www.iceon-engineering.com
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Porównanie chillera i Akumulatora Chłodu ICE ON-1000 
Szczegóły techniczne

Produkując chłód w postaci lodu:

Redukujesz koszty energii elektrycznej

Dbasz o środowisko naturalne

Budujesz nowoczesny wizerunek firmy
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Trendy na rynku energetycznym 
Notowania cen energii

Giełdowe ceny energii elektrycznej w latach 2000-2021

Licencja: CC-BY-SA 4.0

Dane: średnie miesięczne indexu RDN Base TGE, zestawienie WysokieNapięcie.pl | Pażdziernik 2021

wzrost cen uprawnień do emisji CO2 
polityki klimatycznej UE 
niestabilności rynku energetycznego

Perspektywy na najbliższe lata to 
dalsze, gwałtowne wzrosty cen 
energii elektrycznej. 

Giełdowe notowania energii 
elektrycznej są najwyższe 
w historii za sprawą wielu 
czynników jak m.in.: 
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Potencjał alternatywnych źródeł energii
Zielona energia

Udział elektrowni wiatrowych i słonecznych w pokryciu zapotrzebowania Polski na moc
Dane: PSE | Marzec 2022

Licencja: CC-BY-SA 4.0

W ostatnich latach pojawił się problem z nadwyżkami wyprodukowanej energii elektrycznej, co wymusza poszukiwanie optymalnych 
rozwiązań dla jej zmagazynowania.

Odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce dostarczały do systemu 10 GW mocy (dane z 28.03.22 r.), pokrywając 
blisko połowę zapotrzebowania całego kraju na prąd. Ten historyczny rekord pokazuje jaki jest obecnie potencjał 
alternatywnych źródeł energii w Polsce do wykorzystania.
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Potencjał OZE
Elastyczność rozwiązań

Wykorzystanie taryfy 2 lub 3-strefowej w rozliczeniu z dostawcą energii elektrycznej wpływa na dalsze, znaczące oszczędności kosztów eks-
ploatacyjnych systemów HVAC.

Innowacyjne Akumulatory Chłodu ICE ON są idealnym rozwiązaniem dla zaistniałej potrzeby magazynowania 
nadwyżek energii.  Umożliwiają obniżenie kosztów eksploatacji systemów chłodniczych o 30% nawet bez udziału 
energii z OZE z uwagi na wyższą sprawność źródła chłodu dzięki niższej temperaturze powietrza zewnętrznego.

Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w latach 2015-2021
Dane: ARE | Październik 2021

Licencja: CC-BY-SA 4.0

Wykorzystanie taryfy 2 lub 3-strefowej w rozliczeniu z dostawcą energii elektrycznej wpływa na dalsze, znaczące oszczędności kosztów eks-
ploatacyjnych systemów HVAC.

631,2 tyś. sztuk
4198 MW mocy
3% udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej

W tym instalacje prosumenckie PV w lipcu 2021:
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Przełączmy się na wytwarzanie chłodu nocą
Elastyczność rozwiązań

Ceny energii elektrycznej wzrosły w ostatnim czasie 
o ponad 400% i prognozuje się dalsze wzrosty. 
Dlatego warto inwestować w energooszczędne 
technologie do wytwarzania chłodu.

Największą zaletą akumulacji chłodu jest 
możliwość wykorzystania energii pochodzącej 
z alternatywnych źródeł energii do celów 
chłodniczych w dowolnej porze dnia.

Inwestycja w innowacyjne rozwiązanie – 
Akumulatory Chłodu ICE ON to czysty zysk. 
Zainwestowane środki zwracają się w zaledwie kilka 
lat, a następnie generowane są dalsze oszczędności 
(30% rocznie).

Dzięki akumulacji energii w postaci lodu uzyskujemy 
większą niezawodność systemu chłodniczego. Jest 
to szczególnie istotne dla branży przemysłowej.

Niższe rachunki za prąd 

Potencjał OZE Pewna inwestycja 

Większa niezawodność 
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Kluczowe wnioski 
Opłacalność inwestycji

wyższa sprawność systemu => mniejszy pobór energii => większe oszczędności 

prosta i niezawodna konstrukcja urządzenia 

krótszy czas pracy => mniejsza awaryjność => większa niezawodność 

mniejsza wymagana kubatura vs bufor wody lodowej 

szeroka elastyczność zastosowań => nowe i modernizowane systemy 

możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE 

realny wpływ na ograniczenie efektu cieplarnianego poprzez redukcję emisji CO2  

Dlaczego warto postawić na Akumulatory Chłodu ICE ON?



Mar-Bud Sp. z o.o.
Budownictwo Sp. K.
ul. Pawła Włodkowica 2c
03-262 Warszawa, Poland

www.iceon-engineering.com
kontakt@iceon-engineering.com
+48 22 431 67 01

Skontaktuj się z nami:
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