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STRONA

Przez to co robimy budujemy lepsze jutro, wierzymy 
w inne poszukiwanie rozwiązań. Tworzymy produkty 

bezpieczne, innowacyjne i energooszczędne. 
Wspieramy firmy i lokalne społeczeństwo. 

Dodajemy mocy.
 

KATALOG



strategia wzrostu gospodarczego Europa 

2020 przygotowana przez Komisję 

Europejską w głównej mierze stawia na 

rozwój oparty o innowacje. Jakkolwiek 

Europa nie odstaje od innych części świata 

pod kątem wytwarzania innowacji, tak dużo 

gorzej wygląda nasz potencjał ich 

wdrożenia do gospodarki.

Centrum Energetyki Odnawialnej działające 

przy Uniwersytecie Zielonogórskim, 

funkcjonujące na rynku sektora usług 

badawczo – rozwojowych od 2011 roku 

to przykład bezpośredniej współpracy nauki 

z przemysłem. Współpracy nastawionej na 

wytwarzanie innowacji, ale także potencjał 

ich komercjalizacji i zdolności odpowiedzi 

na bezpośrednie zapotrzebowania danego 

sektora przemysłu poprzez opracowany 

proces, technologię czy usługę. 

Centrum powstało by służyć naukowcom 

i przedsiębiorcom, w celu opracowywania 

nowych technologii energetycznych, ale 

również po to by wspierać przygotowanie 

kompetentnej kadry inżynierskiej dla 

przedsiębiorstw projektujących, 

wytwarzających i wdrażających urządzenia 

odnawialnych źródeł energii. Wyposażenie 

obiektu umożliwia prowadzenie wielu 

innowacyjnych badań z zakresu 

pozyskiwania, przetwarzania

i dystrybuowania energii odnawialnej 

z różnych źródeł, wzajemnych interakcji 

tych źródeł oraz szeroko rozumianej 

efektywności energetycznej w różnych 

warunkach klimatycznych.  

Z zakresem i wynikami tej współpracy 

możecie się Państwo zapoznać w dalszej 

części katalogu.
     
Radosław Grech 
Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej
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Szanowni Państwo,
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Jedna z niewielu instytucji w 

Polsce działająca w pełnym 

zakresie Odnawialnych Źródeł 

Energii (OZE)

Centrum wyposażone jest w 

najnowocześniejsze urządzenia, które 

przetwarzają energię wiatru, 

promieniowania słonecznego oraz biomasy 

na energię elektryczną. Wykorzystywane 

są prawie  wszystkie możliwe źródła energii 

pochodzącej z natury. Oprócz wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej, nowoczesna 

turbina gazowa dodatkowo produkuje 

chłód zasilający centrale wentylacyjne 

- to potrójna produkcja energii, tak zwana 

trigeneracja. Na placu laboratoryjnym 

zlokalizowane są pompy ciepła, generatory 

wiatrowe, kolektory słoneczne, panele 

fotowoltaiczne.

Wszystkie odnawialne źródła energii 

(elektryczne i cieplne) zintegrowane są 

w wieloźródłowy system  pozwalający 

na optymalizację zasilania, ze względu 

na kryterium efektywności ekonomicznej.  

Oprzyrządowanie laboratorium pozwala 

na równoległą pracę różnych źródeł energii 

odnawialnej i określenie ich parametrów 

pracy w warunkach klimatycznych 

województwa lubuskiego. Multiźródłowy 

system jest systemem otwartym, 

co umożliwia dołączanie innych urządzeń

do badań.

Proces monitorowania sterowania i badań 
źródeł energii, realizowany jest za pomocą 
kilkuset czujników wielkości elektrycznych 
i nieelektrycznych. Zarówno system 
automatyki, jak i system pomiarowy  
zintegrowany jest za pomocą nadrzędnego 
systemu zarządzania BMS. Z jego poziomu 
możliwe jest zarządzanie całym obiektem 
oraz realizacja procesu badawczego.
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OFERTA 
W 2018 r. wdrożyliśmy System 

Zarządzania Jakością zgodny 

z normą PN-EN ISO 9001:2015
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Realizacja projektów badawczych  

-przygotowanie merytoryczne projektów 

badawczych,

- organizacja zespołów badawczych

- przygotowanie szczegółowego programu   

badań,

- przeprowadzenie badań i analiz 

poprzedzających badania właściwe,

- realizacja właściwego procesu 

badawczego,

- raportowanie i opracowanie 

dokumentacji badawczej,

- przygotowanie procedur badawczych,

- przygotowanie procesu ochrony 

własności intelektualnej.

Audyty, analizy i badania energetyczne 

i technologiczne

- techniczne i technologiczne – analiza 

dostępnych technologii, analiza SWOT,

- finansowe – analiza rynku  dla danej 

technologii w ujęciu finansowym,

- specjalistyczne –rozwiązania 

innowacyjne oraz wyróżniki technologii.

Projekty dla firm, instytucji i JST:

- farma wiatrowa,

- projekty systemów hybrydowych,

- projekty instalacji fotowoltaicznych,

- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,

- Programy funkcjonalno - użytkowe.

 Usługi doradcze

- doradztwo formalno-prawne,

- doradztwo techniczne,

- doradztwo wdrożeniowe,

- opinie techniczne dokumentacji 

projektowych, technologicznych.

Opinie o innowacyjności technologii 

i urządzeń.

Zakup wyników prac B+R i wdrożenie. 

wyników prac B+R w przedsiębiorstwie.

Przygotowanie koncepcji przy 

wytworzeniu prototypu lub linii 

pilotażowych.

Kojarzenie partnerów biznesowych 

i naukowych.

Broker innowacji.

Szkolenia, kursy, warsztaty.
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LABORATORIA 
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LABORATORIUM 
TECHNOLOGII 

ELEKTRO
ENERGETYCZNYCH
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W laboratorium zintegrowano w jedną mikrosieć 8 różnych źródeł energii elektrycznej 

m.in. różnego rodzaju generatory wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, w tym zainstalowane 

na konstrukcji nadążnej za słońcem, ogniwa paliwowe oraz mikroturbinę kogeneracyjną. 

Mikrosieć została wyposażona w  system pomiarowo-sterujący pozwalający na sterowanie 

pracy źródeł i odbiorów energii. Przygotowana infrastruktura umożliwia tworzenie 

inteligentnych sieci elektroenergetycznych bazujących na różnych modelach pracy źródeł 

i odbiorników energii. 

STRONA 9

Prace prowadzone w laboratorium skupiają 
się na:
- tworzeniu modeli współpracy 
  (uzupełniania) źródeł energii,
- budowie algorytmów współpracy 
  w sieciach HAN (Home Area Network),
- przygotowaniu systemów komunikacji dla 
  sieci Smart Grids,
- badaniu systemów magazynowania energii 
  w tym z wykorzystaniem układów 
  wodorowych,
- badaniu efektywności ekonomicznej  
  inteligentnych systemów, 
  elektroenergetycznych wykorzystujących 
  magazyny energii i OZE.
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LABORATORIUM 
TECHNOLOGII 

CIEPLNEJ
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Laboratorium, w którym zainstalowanych jest kilkanaście różnych źródeł ciepła m.in. kolektory 

słoneczne, pompy ciepła gruntowe i powietrzne, piece na biomasę. Dodatkowo wykonane 

przyłącza pozwalają na badanie źródeł energii cieplnej z innymi systemami energetyki cieplnej. 

Integracja urządzeń realizowana jest przez nadrzędny system pomiarowo-sterujący. Wszystkie 

dodatkowo przyłączane źródła energii cieplnej są wyposażone w przetworniki pomiarowe 

temperatury, ciśnienia i przepływu.

Prace prowadzone w laboratorium skupiają 
się na:
- badaniach przemysłowych wydajności 
  źródeł ciepła,
- badaniach współpracy źródeł 
  w zróżnicowanych systemach 
  ciepłowniczych,
- budowie algorytmów współpracy źródeł 
  w sieciach HAN (Home Area Network),
- tworzeniu algorytmów współpracy 
  źródeł,
- wyznaczaniu i adaptowaniu profili 
  zużycia energii w systemach 
  wykorzystujących OZE.
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LABORATORIUM 
PRZEMYSŁOWYCH 

SYSTEMÓW 
INFORMATYCZNYCH

Laboratorium pozwala na weryfikację różnych wariantów przemysłowych systemów 

sterowania, zarówno w obszarze sterowania nadrzędnego, jak i bezpośredniego, w tym 

systemów klasy SCADA. Tym samym możliwe jest projektowanie i testowanie systemów 

wizualizacji i sterowania dla przemysłowych układów automatyki, nie tylko ukierunkowanych 

na źródła energii odnawialnej. Innym obszarem działania tego laboratorium jest badanie 

i konfiguracja systemów Inteligence Building, np. EIB/KNX.
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LABORATORIUM 
EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNYCH

W laboratorium prowadzone są badania związane z efektywnością energetyczną, m.in. 

przenikalnością cieplną różnego rodzaju materiałów budowlanych i izolacyjnych powszechnie 

stosowanych w budownictwie. Jednocześnie aparatura badawcza zgromadzona 

w laboratorium może być wykorzystywana w innych obszarach badawczych. 

Przykładowo kamery termowizyjne mogą być zastosowane do badania rozkładu temperatury 

w uzwojeniach maszyn elektrycznych, rozdzielniach elektrycznych i szafach sterowniczych. 

Innym obszarem badań są także kwes�e związane z systemami oświetleniowymi.
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LABORATORIUM 
WIELKOŚCI 

ENERGETYCZNYCH
Wyposażone m.in. w kalorymetr do 

badania kaloryczności różnego rodzaju 

paliw, analizatory spalin, piece kalibracyjne 

do badania czujników temperatury, 

kalibratory czujników ciśnienia, a także 

w aparaturę pomiarową do badania 

warunków mikroklimatu 

w pomieszczeniach.
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LABORATORIUM 
PRZETWARZANIA 

ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

Laboratorium Przetwarzania Energii 

Elektrycznej Wyposażone jest 

w specjalistyczne stanowiska badawcze 

umożliwiające prowadzenie badań 

urządzeń i napędów elektrycznych. 

Prace prowadzone w laboratorium skupiają 

się na:

- budowie układów przekształcania 

  energii,

- wyznaczaniu charakterystyk układów 

  napędowych i generacyjnych np. 

  generatorów turbin wiatrowych,

- budowie systemów zabezpieczeń 

  PPOŻ w instalacjach wykorzystujących                       

OZE np. instalacje fotowoltaiczne.

KATALOG



STRONA 16

OSIĄGNIĘCIA 
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Lubuski
 EUROLIDER 2011

Nagroda Prezesa 
Krajowej Izby 
Gospodarczej 

w konkursie 
Innova�ka 2012
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Customer Success 
Story firmy Invensys 

za rok 2013

Ekoodpowiedzialni 
w biznesie  

dla CEO w kategorii 
Przedsiębiorstwo
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Lubuski 

Lider Biznesu 2016

Lubuski 
Lider Innowacji 2018

Nagroda za 
propagowanie OZE

w kategorii Człowiek 
2013
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PARTNERZY 
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UESA Polska

Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa

Hennlich

Energetyka KGHiM

EXALO

WFOŚiGW

ASPOL

Akademia Słońca

Biznes Lubuski

Hewalex

Mazel M.H. Mazurkiewicz Sp.j.

Globenergia

OPZL

Iglotechnik

SPIN-US

Viessmann

GaMP

Ozenergia Sp. z o.o.

Mul�Projekt

Ekoma�c s.c.

Centrum Komina

Ecoenergia

Kemizo

Centrum Komina

KATALOG
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Prezes Zarządu 
Radosław Grech

spec. ds. 
administracyjnych

inż. energetyki  

projekt menadżer

spec. ds. inżynierii
 sanitarnej 

spec. ds. ochrony
 środowiska

menadżer
ds. rozwoju

spec. ds. 
info. i promocji

RADA NADZORCZA

dr inż. Stanisław Pryputniewicz, dr inż. Julian Jakubowski, dr Monika Kaczurak - Kozak

CEO
info@centrumenergetyki.com.pl

DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU

DZIAŁ 
PROMOCJI 

I MARKETINGU

spec. ds. 
ISO

DZIAŁ 
ADMINISTRACJI

asystentka
 zarządu

KATALOG



OBSZARY 
WSPÓŁPRACY 
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Technologie 
OZE

Rolnictwo 
ekologiczne

Ekologia
i środowisko

Prawo 
energetyczne

Budownictwo 

Teleinformatyka

Wzornictwo
przemysłowe

KATALOG
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REALIZACJE 
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Przebadane
produkty

23

Zgłoszeń
UPRP

12

Zgłoszeń
EUP 

7

Projektów 
i wdrożeń techn.

6
B + R

Biopopiół

Vouchery na innowacje

Ogrzewanie płaszczyznowe

Audytów
obiektów

36

PFU

11
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Szkolenia

Staży

15

Praktyk

27

Godzin
szkoleniowych

2336

Przeszkolonych
uczestników

838

Instalator systemów fotowoltaicznych

Instalator pomp ciepła

Instalator kolektorów słonecznych 
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Transfer wiedzy i nauki do przemysłu jest 

nieodzownym źródłem innowacji. Transfer,  

który wiąże się z przystosowaniem  

wyników badań naukowych lub patentów 

do praktycznego ich wykorzystania jest 

nieodzowny w biznesie lub produkcji. 

Wytworzone produkty i rozwiązania 

w Centrum Energetyki Odnawialnej często 

nie obejmują rutynowych i okresowych 

zmian wprowadzanych do produktów,  nie 

są to również  usługi typowe, powszechnie 

dostępnej na rynku. Większość produktów

i usług ukierunkowanych jest na uzyskanie 

innowacyjnych efektów wdrożeniowych. 

W CEO rozszerzyliśmy swoje obszary 

aktywności,  zadania realizowane przez 

Centrum  nie skupiają się jedynie na 

energetyce odnawialnej.

W ramach ostatnich realizacji powstały 

i przebadane zostały m.in. pompy ciepła.

systemy akumulacji energii cieplnej, układy 

zabezpieczeń instalacji OZE, ekoobiekty, 

designerskie urządzenia grzewcze, 

powstała również koncepcja mobilnego 

laboratorium specjalistycznego.

 

Współpraca między jednostką naukową, 

 a przedsiębiorcą wymaga  wzajemnego 

zrozumienia istoty zadania, sposobu jego 

realizacji, celu oraz kierunku w jakim się 

zmierza. Dlatego w Centrum Energetyki 

Odnawialnej dużą wagę przywiązujemy 

do odpowiedniego doboru osób 

pracujących przy danej realizacji.

Innowacje naukowe i techniczne mogą mieć 

miejsce tylko w wyspecjalizowanych 

ośrodkach, gdzie przepływ  wiedzy i nauki 

do sektora przemysłu odbywa się naturalnie 

i równocześnie w wielu obszarach, będąc 

podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej. 

INNOWACJE 
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PRODUKTY 
WYTWORZONE 

W CEO 
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ZADANIE

Budowa prototypowego układu współpracy 

prosumenckiej instalacji PV – PC z zgodnie 

z wymaganiami dla programu PROW.

Na rzecz: ZB-R BIOEKOGAZ Sp. z o o.

Zgłoszenie ochrony własności intelektualnej 

do UPRP – „Układ wstępnego podgrzania 

dolotowego powietrza pompy cieplnej 

powietrze woda”.

ZADANIE

Opracowanie innowacyjnej zabudowy 

kominkowej pozwalającej na 

maksymalizowanie akumulacji energii 

cieplnej.

Na rzecz: Centrum Komina

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP i EUP – „Obudowa 

kominka”.

STRONA 32

KATALOG



ZADANIE

Budowa edukacyjnego stanowiska pompy 

ciepła pozwalającego na szkolenie 

serwisantów i użytkowników pomp.

Na rzecz: CEO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP – „Dydaktyczne 

stanowisko układu pompy ciepła”.

ZADANIE

Budowa prototypu urządzenia 

integrującego pompę ciepła, źródła ciepła 

i źródła energii elektrycznej w postaci 

systemu Plug&Play.

Na rzecz: Ekociepło Group. 

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP i EUP – 

„Urządzenie integrujące pompę ciepła, 

źródła ciepła i źródła energii elektrycznej”.
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ZADANIE

Opracowanie układu odbioru ciepła  
z paneli fotowoltaicznych.

Na rzecz: ECOENERGIA Głuchowski

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP i EUP 

„Wzór użytkowy fotowoltaicznego panelu 

z układem odbioru energii cieplnej”.

ZADANIE

Budowa wewnętrznej pompy ciepła 

glikol/powietrze.

Na rzecz: EKOMATIC  S.C.

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP i EUP – 

„Układ gruntowej pompy ciepła z funkcją 

chłodzenia”.
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ROZWIĄZANIE NAGRODZONE PODCZAS TARGÓW 

ENEX W KATEGORII „TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI”.
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ZADANIE

Budowa naturalnego grzejnika 

elektrycznego z funkcją spa.

Na rzecz: KEMIZO Stanisław Ozimek

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP i EUP– „Grzejnik 

elektryczny.” 

ZADANIE

Opracowanie stanowiska analizy uzysków 

energii generatora wiatrowego.

Na rzecz: FH AMA Hotel Korona

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP – „Wzór użytkowy 

wiatrowej turbiny typu VAWT o pionowej 

osi obrotu wytwarzającej energię 

elektryczną z wiatru”.
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ZADANIE

Budowa samowystarczalnej energetycznie 

EKOALTANY.

Na rzecz: Mazel M.H. Mazurkiewicz SP.j.

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP – „ Altana”.

ZADANIE

Budowa układu zabezpieczenia PPOŻ 

w instalacjach fotowoltaicznych.

Na rzecz: OZENERGIA Sp. z o. o. 

Zgłoszenie ochrony własności 

intelektualnej do UPRP – „Urządzenie do 

zabezpieczenia przeciwpożarowego 

szeregowego systemu fotowoltaicznego 

oraz układ do zabezpieczenia 

przeciwpożarowego szeregowego systemu 

fotowoltaicznego”.
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Przykłady innych prac 

realizowanych 

w Centrum Energetyki 

Odnawialnej 
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BIOPOPIÓŁ
Projekt w trakcie realizacji.

Szukamy partnerów, skontaktuj się z nami.

W CEO opracowano innowacyjną 

technologię zagospodarowania popiołu 

z procesu spalania peletu ze słomy 

i drewna. W wyniku opracowanej 

technologii powstał biopopiół w postaci 

peletu stosowany jako nawóz. Badania 

stosowalności przeprowadzono na próbie 

400 nasadzeń roślin. Opracowany 

biopopiół nadaje się idealnie do 

rekultywacji terenów zielonych. Podczas 

badań z jego wykorzystaniem następowała 

zmiana Ph podłoża z 5 do 10-12.
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OGRZEWANIE

PŁASZCZYZNOWE

W CEO w prowadzone są badania płaszczyznowych systemów grzewczych m.in. mat 

kapilarnych, mat elektrycznych, zmiennofazowych modułów płytowych. Badania prowadzone 

są pod kątem wydajności, stosowalności, kosztów eksploatacji  oraz warunków mikroklimatu 

pomieszczeń w których zastosowano ogrzewanie płaszczyznowe.
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PROJEKT BADAWCZY 

Z CENTRUM KOMINA
 SP. Z O.O. SP.K.

dotyczący badań przemysłowych w zakresie komina 
TECHNIKO i eksperymentalnych prac rozwojowych 

w zakresie innowacyjnego kominka TECHNIKO

Prace Badawczo-Rozwojowe, będące przedmiotem projektu pozwolą na zwiększenie poziomu 

zaawansowania technologicznego produktów, co pozwoli na wdrożenie efektów projektu 

do komercyjnej działalności firmy Centrum Komina Sp. z o.o. sp.k. W ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia przeprowadzone będą m.in. prace rozwojowe na bazie stworzonego 

prototypu kominka Techniko w zakresie: 

1. ulepszenie/rozwój i badania prototypu akumulacyjnego kominka TECHNIKO w zakresie 

wprowadzenia odzysku energii z dymu,

2. ulepszenie/rozwój i badania prototypu akumulacyjnego kominka TECHNIKO w zakresie 

wprowadzenia wymiennika wodnego. 

Powstałe produkty w ramach prac badawczo rozwojowych przyczynią się do zmniejszenia 

obciążeń dla środowiska w wyniku spalania paliw opałowych w wyniku zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych oraz szkodliwych substancji 

STRONA 40

KATALOG



                              
 w jaki szukasz rozwiązań

sposóbZmień 

KATALOG



Centrum	Energetyki	Odnawialnej	Sp.	z	o.o.

Ul.	Armii	Krajowej	51A,	

66-100	Sulechów

tel.68	352	01	01,	fax.	68	352	01	01

info@centrumenergetyki.com.pl	

www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum
Energetyki Odnawialnej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego
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