
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
wsparciem dla przedsiębiorców



Obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz 
wykorzystania energii w sposób zaspokajający potrzeby 
obecnego pokolenia, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń 
na ich zaspokojenie. Wspierane w ramach projektu branże to:
o budownictwo energooszczędne, 
o odnawialne źródła energii. 

Producenci odnawialnych źródeł energii i materiałów budowlanych, 
instalatorzy, deweloperzy, architekci oraz firmy, które chciałyby 
ograniczyć koszty zużycia energii i wdrożyć ekologiczne rozwiązania 
mogą skorzystać z profesjonalnych usług doradczych.



Towarzystwo Geosynoptyków GEOS zostało utworzone w 1986 roku jako
stowarzyszenie o charakterze twórczo-naukowym.
Cele:
• Integracja i optymalizacja działań w zakresie prognozowania, poszukiwania,

dokumentowania, eksploatacji i racjonalnego wykorzystania surowców
energetycznych i odnawialnych źródeł energii oraz inicjowanie badań
zmierzających do poznania zasobów tych surowców.

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa oraz kształtowanie
umiejętności współpracy w interdyscyplinarnych grupach badawczych i
przemysłowych.

• Wspomaganie działalności naukowo- badawczej i kształcenia w
zakresie prognozowania, poszukiwania, dokumentowania, eksploatacji i
racjonalnego wykorzystania surowców energetycznych i odnawialnych źródeł
energii.



Wsparcie w ramach projektu:

• projektowanie instalacji odnawialnych
i energooszczędnych źródeł energii,
• budowa prototypów nowych urządzeń związanych
z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) oraz prowadzenia
badań,
• doradztwo w zakresie oceny funkcjonowania firmy i jej usług, 
• edukację na temat pomp ciepła oraz instalacji 
fotowoltaicznych, 
• doradztwo w zakresie zastąpienia klasycznych źródeł
ciepła bardziej ekologicznymi.



Przykłady realizacji

Badania przeprowadzono w zakresie:
• Zasadności i możliwości wykorzystania fotowoltaiki do zasilania segmentowej bramy 

garażowej wraz ze wskazaniem wad i zalet rozwiązań typu on i off-grid.

• Analiza wykonana w oparciu o dane rzeczywiste zebrane z instalacji PV, zbudowanej z  

modułów z krzemu polikrystalicznego, umieszczonych pod kątem 90 stopni do 

poziomu terenu i skierowanych na południe. 

Autorzy opracowania:
Zespół GEOS
Maciej Musiał – firma PAGEN 



Segmentowa brama garażowa firmy PAGEN- prototyp
będący przedmiotem badań, zainstalowany na
stanowisku badawczym w Centrum „Miękinia”



• Jedna brama segmentowa z dwoma modułami jest w stanie
obniżyć zużycie energii z sieci w średnim gospodarstwie
domowym o około 7,3% a instalacja z czteroma modułami o
około 14,6%

• Dwa moduły fotowoltaiczne o mocy 100 W spięte szeregowo
pozwolą na zasilenie napędu segmentowej bramy garażowej,
nawet dla skrajnie niekorzystnych warunków nasłonecznienia
(miesiące grudzień i styczeń).

• Akumulator o pojemności 7 Ah (24V) jest wystarczający do
sprawnego zasilania systemu autonomicznego, nawet w skrajnie
słabych warunkach nasłonecznienia.

• W przypadku większych poborów energii lub niekorzystnego
usytuowania modułów fotowoltaicznych należy rozpatrzeć
zastosowanie większego akumulatora, np. o pojemności około
10 Ah.

Elastyczny moduł fotowoltaiczny Ecoflex będący przedmiotem badań

Wnioski



Przykłady realizacji
Firma architektoniczna 

KONCEPCJA SYSTEMU GRZEWCZEGO DLA DOMU 

JEDNORODZINNEGO:
• zastosowanie pompy ciepła typu powietrze-woda w celu zapewnienia ciepła oraz 

ciepłej wody użytkowej, a także poprawienia komfortu cieplnego w sezonie letnim 

poprzez dostarczanie chłodu do budynku.
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