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Pompy Ciepła - Aktualne Praktyki Zakupowe Instalatorów i Potencjał Marek 2019
Energia odnawialna jako źródło zasilania pomp ciepła staje się jednym z ważniejszych trendów według instalatorów
na kolejne lata – wynika z badania Instytutu Keralla Research przeprowadzonego wśród instalatorów techniki
grzewczej. Blisko 78 proc. z nich oczekuje od producentów i sprzedawców informacji o takich rozwiązaniach.
Czytaj dalej

Jak wy nika z badania Insty tutu Keralla Research, prof esjonaliści rekomendujący i montujący pompy identy f ikują kilka trendów, które będą wpły wać
na ry nek pomp ciepła w kolejny ch latach, ale do wiodący ch zmian zaliczają silną presję na energooszczędność ty ch urządzeń. Z tego względu coraz
ważniejsza staje się też opcja łączenia pomp z odnawialny m źródłem zasilania, a wśród ty ch dominuje zasilanie z paneli solarny ch. W opinii co trzeciego
instalatora, tego ty pu rozwiązania są przy szłością branży techniki grzewczej. Warto zauważy ć, że – jak wy nika z badań – na tę zmianę zwracają uwagę
zwłaszcza instalatorzy młodzi, który ch staż w zawodzie nie przekracza 5 lat.
Instalatorzy obserwują wzrost zainteresowania takimi rozwiązaniami także wśród osób, które decy dują się inwestować w pompę ciepła. Klienci py tają o
możliwości łączenia pompy ze źródłem energii odnawialnej i spodziewają się od f achowców rekomendacji marek oraz pomocy przy wy borze
odpowiedniego urządzenia. Z tego względu aż 78 proc. instalatorów podaje, że oczekuje od sprzedawców i producentów aktualny ch inf ormacji
doty czący ch pomp całkowicie zasilany ch energią odnawialną.
Taka wiedza jest przy datna f achowcom również z powodu liczby marek, które mają do wy boru. Instalatorzy spontanicznie wy mieniają ponad 50
brandów, z który ch wiele posiada pompy z możliwością łączenia choćby z panelami f otowoltaiczny mi. I nie są to wy łącznie marki najsilniej kojarzone
przez zawodowców z tą kategorią produktową, jak: Viessmann, Vaillant, NIBE, Junkers czy Buderus, ale również marki spoza pierwszej, spontanicznie
kojarzonej z pompami dziesiątki, jak: Hewalex, Tweetop czy Beretta.
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