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Transformacja energetyczna w 
handlu i w sektorze FMCG
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Zakres transformacji 
energetycznej

• Oszczędzanie energii

• Zielona energia

• Inwestycje proekologiczne 

Transformacja energetyczna
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Strategia Kaufland:

1. Ograniczenie do 0 emisji CO2 z energii elektrycznej. 

2. Budowa własnych instalacji fotowoltaicznych. Działania te mają na celu 

zmniejszenie poboru z sieci energii elektrycznej, a co za tym idzie –

zakupu energii produkowanej z węgla. 

3. Na pozostałą część energii zakup zielonych certyfikatów. 

4. Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych.

5. Strategia klimatyczna ograniczająca do 2030 r. emisje związane z działalnością 

przedsiębiorstwa o 80% w stosunku do 2019 r.

Transformacja energetyczna

Strategie proekologiczne
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Instalacje fotowoltaiczne na dachach
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Wariant z płaskim dachem umożliwia optymalne,
poziome i pionowe ustawienie modułów słonecznych
niezależnie od orientacji budynku i dlatego idealnie
nadaje się do naszego zastosowania.

Konstrukcja nośna do montażu modułów słonecznych
jest umieszczona na dachu (bez przebić dachowych).

Obciążenie zależy od kąta nachylenia i możliwych sił
wiatru. Wszystkie kable modułów słonecznych są
łączone na dachu i centralnie prowadzone do punktu
przyłączeniowego w pomieszczeniu technicznym
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Bilans zakupu energii 
elektrycznej i produkcji własnej
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Produkcja fotowoltaiki (rok)

ok. 250.000 kWh ok. 20%

`

Produkcja fotowoltaiki (rok)

ok. 250.000 kWh ok. 15%

Możliwa produkcja w roku 

ok. 400.000 kWh ok. 24%

Możliwa produkcja w roku

ok. 400.000 kWh ok. 32%

Zakup zielonej energii

1.350.000 kWh/rok

Zakup zielonej energii

950.000 kWh/rok

Zużycie energii

1.600.00 kWh/rok

Zużycie energii

1.200.00 kWh/rok

Nowe budowyObecne
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Budowa stacji ładowania

Transformacja energetyczna

93 kW

Opcjonalnie 74kW
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Oszczędzanie energii

1. Montaż oświetlenia LED w marketach i lodówkach.

2. Inwestycje w wykorzystanie ciepła odpadowego do 
ogrzewania i chłodzenia budynku.

3. Wymiana czynników chłodniczych na CO2.

4. Zmiana temperatur w chłodni i mroźni.

5. Montaż drzwi w lodówkach w marketach.

6. Wykorzystanie programów do optymalizacji zużycia 
energii elektrycznej.

Transformacja energetyczna
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Proces chłodniczy w Kaufland

Transformacja energetyczna

2030

Zakaz
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Zakaz

• Nowe urządzenia

R134a 

Czynnik

R404A

poddany 

recyklingowi

Dostępny jest tylko czynnik 

chłodniczy R404A pochodzący z 

recyklingu 

Rozpoczęcie wymiany czynników 

chłodniczych w systemach 

R134a na R513a

Należy się spodziewać 

niedoboru czynnika 

chłodniczego R134a
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Podział zużycia chłodnictwa

Transformacja energetyczna

Sumaryczne zużycie chłodnictwo ok. 700.000 kWh w roku na market

80% Chłodnictwo

7% Wentylacja

6% Oświetlenie

4% Ogrzewanie ram

3% Odtajanie

Największy potencjał oszczędności

Niewielki potencjał oszczędności

Możliwa oszczędność przy wymianie na LED

Niewielki potencjał oszczędności

Niewielki potencjał oszczędności
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Zmniejszenie zużycia energii
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Zmniejszenie zużycia energii
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Zmniejszenie zużycia energii
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Zmniejszenie zużycia energii
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Dziękuję za uwagę!
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