
POMPELE DE CÃLDURÃ - TEHNOLOGIA PENTRU UN VIITOR CU EMISII REDUSE

Ariston Romania: Este necesar
un sistem de subvenþionare
pentru cumpãrarea de pompe
de cãldurã
Provocãri pe piaþa
confortului termic
pentru locuinþe

În 2019-2020, sectorul rezidenþial
a reprezentat aproape 20% din
consumul global de energie, po-
trivit datelor Agenþiei Internaþio-
nale pentru Energie (AIE). În Eu-
ropa, încãlzirea ºi rãcirea în seg-
mentul rezidenþial reprezintã cea
mai mare sursã de utilizare finalã

a energiei, iar estimãrile aratã cã,
pânã în 2050, electricitatea va fi
principala sursã de energie pen-
tru sectorul rezidenþial.

În aceste condiþii, moderniza-
rea infrastructurii de încãlzire,
din care 64% reprezintã aparatu-
rã învechitã, include comutarea
de la centralele pe gaz la pompe-
le de cãldurã electrice. Pentru a
atinge obiectivele europene, pia-
þa localã are nevoie de sprijinul
statului , în vederea alocãri i

subvenþiilor pentru achiziþionarea
sistemelor de încãlzire prietenoa-
se cu mediul.

O altã soluþie este reprezentatã
de modernizarea infrastructurii
care sã permitã utilizarea apara-
telor de încãlzire ce folosesc hi-
drogen. În paralel, 50% din clãdi-
rile existente trebuie moderniza-
te pentru a fi pregãtite pentru
zero emisii de carbon pânã în
2040, ajungând la 85% pânã în
2050.

Cererea de pompe
electrice va exploda

Experþii AIE considerã cã existã
premisele unei creºteri semnifi-
cative a numãrului pompelor de
cãldurã instalate. Aºteptãrile
sunt cã, la nivel global, numãrul
acestora va ajunge la 600 de mi-
lioane de unitãþi în 2030, în con-
diþiile în care parcul total estimat
la nivelul anului 2020 era de 180
de milioane de unitãþi instalate.

50   BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2022

Companii



Mai mult, pânã în 2050 numãrul
de pompe de cãldurã instalate ar
urma sã depãºeascã 1,8 miliarde.
Pompele de cãldurã sunt aparate
care ºi-au câºtigat popularitatea
datoritã beneficiilor pe care le
aduc în termeni de eficienþã ºi
consum. În esenþã, ele preiau
energia dintr-un mediu ºi o tran-
sportã în altul. Realizeazã acest
transfer în mod eficient, cu un
consum redus de energie ºi cu
protejarea mediului înconjurã-
tor.

Cererea în România,
frânatã de absenþa
unui sistem de
sprijin

Deºi reprezintã o tehnologie
aflatã la început, pompele de cãl-
durã au fost acceptate relativ
uºor de consumatori, care au
înþeles rapid necesitatea de a in-
vesti în tehnologie modernã, efi-
cientã, cu un consum mai redus
ºi mecanisme de funcþionare su-
stenabile. Vânzãrile cresc în Rom-
ânia într-un ritm care depãºeºte
aºteptãrile iniþiale ale specialiºti-
l o r , î n s ã , î n c i f r e a b s o l ut e ,
vânzãrile sunt deocamdatã sub
potenþialul pieþei.

" Pr i n c i p a l u l o b s t a c o l î n
rãspândirea mai rapidã a acestei
tehnologii o reprezintã absenþa
unui sistem de subvenþionare
care sã încurajeze achiziþiile.
Pompele de cãldurã sunt eficien-
te ºi reprezintã cea mai bunã so-
luþie pentru trecerea la un con-
sum mai eficient ºi mai sustena-
bil. Dar ele implicã o investiþie

iniþialã semnificativã, ceea ce
înseamnã cã, pentru foarte mulþi
consumatori, în absenþa unui
sistem de sprijin financiar, aceas-
tã achiziþie este imposibilã. Noi
ne dorim ca autoritãþile sã adop-
te un mecanism de subvenþiona-
re pentru cã existã toate argu-
mentele în acest sens, fie cã vor-
bim despre consum, eficienþã,
sustenabilitate sau protejarea
mediului", a declarat Cãtãlin Drã-
guleanu, senior director Ariston
România.

Ariston Nimbus S Net
a deschis poarta
cãtre noua erã a
confortului termic
pentru locuinþe

Grupul Ariston are un angaja-
ment asumat încã de la înfiinþare
în favoarea cercetãrii ºi a dezvol-
tãrii. Compania investeºte anual
sume semnificative pentru iden-
tificarea celor mai bune ºi inova-
tive soluþii de asigurare a confor-
tului termic al locuinþelor. Lider
al pieþei de soluþii pentru confor-
tul termic, Ariston a introdus în
România pompele de cãldurã aer
- apã din gama Nimbus S Net,
care pot fi achiziþionate într-unul
dintre cele trei modele: Plus,
Compact ºi Flex.

Pompele de cãldurã din gama
Nimbus S Net sunt aparate uºor
de instalat ºi aduc numeroase
beneficii în termeni de eficienþã
ºi consum. În plus, acestea sunt
perfect adaptate condiþiilor de
climã din România. Unul dintre
cele mai importante beneficii ale

pompelor este faptul cã permit
amortizarea investiþiei fãcute
pentru achiziþionare într-un ritm
de s t ul de r a p i d , da t o r i t ã
consumului de energie redus.

Pompele de cãldurã Ariston
Nimbus S Net au cel mai scãzut
nivel de zgomot din categorie,
aducând un plus de confort. De
asemenea, ele sunt dotate cu
sisteme inteligente care le op-
timizeazã performanþele, pen-
tru un impact minim asupra
mediului.

De asemenea, prin gama de
pompe de cãldurã Nimbus S Net,
Ariston a adus mai aproape de
consumatorii din România func-
þia de conectivitate ºi control
prin aplicaþia ARISTON NET.

Automatizarea prezentã la
pompele Ariston Nimbus S NET
este dezvoltatã ºi produsã in-ho-

use, în fabrica dedicatã elemen-
telor electronice din grupul Ari-
ston, lucru care permite o mare
flexibilitate în instalare, optimi-
zare continuã a softului, dar ºi in-
tegrare facilã cu sisteme solare,
fotovolta ice º i generatoare
auxiliare de cãldurã.

În concluzie, pompele de cãldu-
rã reprezintã poarta cãtre un vii-
tor în care confortul nu va mai fi
un lux, ci o stare pe care consu-
matorii ºi-o vor putea asigura
mai uºor, mai eficient.
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"Noi ne dorim ca autoritãþile sã adopte un
mecanism de subvenþionare pentru cã existã
toate argumentele în acest sens, fie cã
vorbim despre consum, eficienþã,
sustenabilitate sau protejarea mediului", a
declarat Cãtãlin Drãguleanu, senior director
Ariston România.


