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O firmie

W siedzibie firmy w Kwidzynie przy ul. Toruoskiej 28 realizujemy program 
kotłowni  hybrydowej z wykorzystaniem energii słooca, wiatru i biomasy. 
Jako dostawca i właściciel sieci internetowej jesteśmy w stanie zajmowad 
się monitoringiem i odczytem wartości pomiarowych uzysku cieplnego 
urządzeo zajmujących się produkcją energii odnawialnej oraz monitoringu 
obiektów, na których znajdują się te urządzenia.



WIATRAKI

Małe elektrownie wiatrowe znajdują szerokie zastosowanie do 
zasilania samodzielnych systemów telekomunikacyjnych i 
nawigacyjnych, gospodarstw oraz domów letniskowych, niewielkich 
osad ludzkich, pompowni i stacji odsalania wody morskiej, 
nawadniania, oświetlenia wolnostojących obiektów oraz wielu 
innych systemów odległych od sieci energetycznej.



WIATRAKI

Coraz powszechniejszym powodem zainteresowania małymi 
elektrowniami wiatrowymi są niebagatelne koszty podłączenia do 
sieci zakładu energetycznego oraz rosnące koszty energii 
wykorzystywanej do ogrzewania bieżącej wody. Niejednokrotnie 
zakup małej elektrowni wiatrowej zaspokajającej potrzeby małego 
domu jednorodzinnego jest taoszy niż podłączenie do sieci 
elektroenergetycznej.



ZBIORNIKI

Ważnym ogniwem w produkcji energii cieplnej i grzewczej jest zbiornik buforowy 
lub biwalentny, który kumulując przetworzoną energie słoneczną zajmuję się 
dystrybucją ciepła w zależności od potrzeb na ciepłą wodę użytkową lub centralne 
ogrzewanie. Zbiornik buforowy posiada kilka kródców przyłączeniowych do których 
można podłączyd różne źródła grzewcze.

KOTŁY



O firmie

Firma DOMIS działa na rynku branży instalacyjnej od 2000 r. Od początku 
swojej działalności skupiła się na świadczeniu usług dla ludności i firm 
lokalnych.

Specjalizujemy się w montażu instalacji grzewczych, sanitarnych i 
gazowych w budynkach jednorodzinnych a także dla budynków 
wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.



O firmie

Nawiązując współpracę z polską firmą HKS LZAZAR w 2007 r. zaczęliśmy 
dystrybucję i montaż kotłów na biomase (pelety) oraz kolektory słoneczne 
firmy VI TECHNOLOGY



KOTŁY

Zajmujemy się dystrybucją i montażem kotłów 
firmy LAZAR, która w swojej ofercie ma kotły 

na pelet, ekogroszek oraz drewno, a także 
kominki z płaszczem wodnym.



O firmie

W 2005 roku przy współpracy niemiecką firmą WOLF powstały pierwsze 
instalacje solarne do ogrzania wody użytkowej i wspomagania instalacji 
centralnego ogrzewania.



O firmie

W 2008 roku wykonaliśmy montaż instalacji sanitarnych i grzewczych oraz 
zamontowaliśmy kotły na biomasę o mocy 150KW i 75KW w hotelu LE 
MANOIR w miejscowości LICZE koło Kwidzyna.



O firmie

Nawiązując współpracę w 2008 roku z firmą STIEBEL ELTRON zaczęliśmy 
montowad ich pompy ciepła (powietrze-woda, solanka-woda)



O firmie

Firma DOMIS w 2010 roku przystąpiła do programu dofinansowania przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska montażu kolektorów słonecznych 
dla odbiorców indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych.



O firmie

W 2009 roku firma DOMIS przystąpiła do NADWIŚLAŃSKIEGO KLASTRA 
ENERGII ONDAWIALNEJ, gdzie staramy się propagowad energię 
odnawialną na Powiślu.

Dzięki inicjatywie klastrowej nawiązaliśmy kontakty gospodarcze z 
partnerami zagranicznymi, a także na rynku lokalnym (EKOTEK, WERY, 
ENERGO).

Z firmą ENERGO tworzymy program kotłowni hybrydowej z odnawialnych 
źródeł energii (wiatr, słooce, biomasa).



Zapraszamy do nowo powstałego 
Centrum Energii Odnawialnej 

w Kwidzynie



Zainstalowane są tu urządzenia produkujące 
energię odnawialną która jest na bieżąco 

wykorzystywana na potrzeby centrum, oraz do 
prezentacji poszczególnych urządzeo.



Ważnym elementem kotłowni hybrydowej jest kocioł na 
paliwo stale. 

W tym przypadku zastosowaliśmy kocioł na pelet firmy HKS 
LAZAR, który wspomaga instalację

podczas ekstremalnych warunków pogodowych.



Turbiny wiatrowe o  niskich parametrach mocy 
potrafią wytworzyd prąd który zaspokoi bieżące 

potrzeby użytkownika.
Nadmiar prądu można wykorzystad do wytworzenia 

energii cieplnej



Bufor  ciepła magazynuje wytworzoną przez kolektory słoneczne i turbinę 
wiatrową energię cieplną i w zależności od potrzeb użytkownika przetwarza  
na ciepłą wodę użytkową lub wspomaga instalację centralnego ogrzewania.

Od chwili uruchomienia instalacji na początku sierpnia 2011r.

Kocioł gazowy jest wyłączony z użytkowania.



Aparatura sterownicza wspomagana przez grupę pompową zarządza rozdziałem 
ciepła na poszczególne odbiorniki a jednocześnie zabezpiecza instalację.



Kominek  z płaszczem wodnym jest 

ciekawym uzupełnieniem instalacji 

grzewczej głównie w budynkach 

jednorodzinnych gdzie spełnia podwójną 

rolę tj. aranżacja wystroju wnętrza, 

a jednocześnie wspomaganie czy nawet 

główne źródło energii cieplnej.



Proponujemy firmą z branży energii odnawialnej prezentację 
swoich produktów które będą poszerzeniem wachlarza 

oferowanych urządzeo.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do odwiedzenia 

naszego centrum
i obejrzenia urządzeo podczas pracy


