
enervigotm 
to zespół wykwalifikowanych 
inżynierów wyspecjalizowanych  
w obszarze efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem 
technologii kogeneracji 
 i trigeneracji.

Kogeneracja
Trigeneracja



enervigotm to zespół 
wykwalifikowanych inżynierów 
wyspecjalizowanych w obszarze 
wytwarzania energii elektrycznej, 
ciepła i chłodu.

Wspólnie zrealizowaliśmy ponad 
500 dedykowanych projektów 
w kraju i za granicą. 

Zapewniamy inwestorom 
kompleksową realizacje zadań 
inwestycyjnych na każdym 
ich etapie oraz dostęp do 
nowoczesnych rozwiązań.

500 zrealizowanych 
projektów

Profil działalności
Jesteśmy kontynuatorem kilkudziesięcioletniej 
tradycji znanych i uznanych marek rynkowych - 
Wytwórnia Silników WSK PZL Mielec, Mielec 
Diesel Gaz oraz Termster - chłodnictwo 
przemysłowe.

Tradycja 
zobowiązuje

Posiadamy własny dział konstrukcyjny oraz 
infrastrukturę produkcyjną zlokalizowaną na 
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO 
PARK Mielec. Pozwala to na projektowanie 
technologii i produkowanie urządzeń 
przeznaczonych pod konkretne potrzeby Klienta.

Produkcja pod kontrolą

Jakość 
wyznaczona 
standardami 
przemysłu 
lotniczego

Systemy wsparcia finansowania 
inwestycji z dwóch źródeł

Nowy System Wsparcia dla Energii 
Elektrycznej Wytworzonej 
w Kogeneracji został wdrożony na 
poziomie Ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42) 

System wsparcia dla kogeneracji 
wysokosprawnej daje możliwość 
korzystania z niego przez 15 lat.

do wytworzonej 
energii elektrycznej 
w kogeneracji
premia gwarantowana

do wytworzonej, 
wprowadzonej do sieci 
i sprzedanej energii 
elektrycznej 
z kogeneracji
system aukcyjny
do mocy <50MWel

Możliwości pozyskania 
środków na finansowanie 
inwestycji nawet do 85% 
kosztów kwalifikowanych 
w formie niskooprocentowanej 
pożyczki w ramach 
programów ogłaszanych 
przez NFOŚiGW.
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ŹRÓDŁO 02

Systematycznie rozwijamy nasze 
możliwości. We współpracy 
z renomowanymi ośrodkami 
R&D oraz naszymi partnerami 
biznesowymi realizujemy projekty, 
których efektem są innowacyjne 
i dedykowane rozwiązania. 

Nowe technologie

1937

Powstają Państwowe 
Zakłady Lotnicze - 
Wytwórnia Płatowców 
nr 2 w Mielcu.

1968

Uruchomiona 
zostaje Wytwórnia 
Silników PZL Mielec. 
Produktami nowego 
zakładu zostały silniki 
spalinowe, głównie 
wysokoprężne.

1990 

Założenie firmy 
Termster - chłodnictwo 
przemysłowe.

1998 

Na bazie aktywów 
Wytwórni PZL oraz 
NFOŚiGW powołana 
zostaje spółka Mielec 
Diesel Gaz.

2019

Powstanie technologii 
enervigoTM.

Tradycje lotniczne 
i doświadczenie 
pokoleń

Mamy świadomość tego, że każda wdrożona 
technologia musi przynieść wymierne rezultaty 
dla jej użytkownika. Dostarczamy naszym 
Klientom korzyści i nowoczesne narzędzia
w obszarze gospodarki energetycznej ich 
inwestycji.

Nasza technologia 
- Twoje korzyści



Korzyści wynikające 
z wdrożenia systemu

niezależność
Zwiększenie niezależności 
energetycznej oraz poprawa 
bezpieczeństwa energetycznego.

Technologia stanowi 
uzupełnienie dla posiadanych 
przez odbiorcę sposobów 
pokrycia zapotrzebowania na 
media energetyczne (praca 
ciągła równolegle z siecią 
elektroenergetyczną).

szybkość
Szybki proces inwestycyjny 
możliwy do realizacji nawet 
w terminie <12 miesięcy.

Łatwy proces uzyskiwania wszelkich 
zezwoleń – w większości 
przypadków decyzja 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia nie wymaga 
konieczności sporządzania raportu 
oddziaływania na środowisko.

ekologia
Redukcja emisji CO2, pyłu oraz 
związków siarki (zmiana paliwa 
stałego na gazowe). W produkcji 
chłodu wykorzystuje się roztwór 
bromku litu dzięki czemu 
nie występuje zagrożenie emisji 
F-gazów.

kontrola
Umożliwienie pełnego 
i elastycznego sterowania 
procesem wytwarzania energii.

elastyczność
Kompaktowa, modułowa 
konstrukcja pozwalająca na 
maksymalne wykorzystanie miejsca 
w maszynowni.

Gotowe rozwiązania kontenerowe 
w przypadku braku istniejącej 
infrastruktury pozwalają 
na uniknięcie konieczności 
przeprowadzenia skomplikowanych 
i wysokonakładowych prac 
budowlanych związanych 
z postawieniem nowego budynku.

Optymalizacja rozwiązania 
pod względem mocy 
elektrycznej, cieplnej,
chłodniczej oraz 
wykonanie analizy 
opłacalności

Wsparcie w przygotowaniu 
dokumentacji projektowej 
oraz formalno - 
prawnej (pozwolenie 
środowiskowe, warunki 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 
i gazowej, projekt 
budowlany wraz 
z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę, dokumentacja 
koncesyjna)

Wykonanie projektów 
budowlanych, 
wykonawczych 
oraz dokumentacji 
powykonawczej

Produkcja i montaż 
urządzeń

Wizualizacja parametrów 
pracy instalacji oraz 
korzyści finansowych

Uruchomienie

Gwarancja na urządzenia 
oraz serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

Pełna oferta.
Od analizy po 
gwarancje.

30%
obniżenie kosztów 

mediów  energetycznych

~46%
sprawność cieplna

sprawność elektryczna

~42%

zysk 
energetyczny
Obniżenie kosztów mediów 
energetycznych nawet do 30%.
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enervigotm to system skojarznego wytwarzania 
energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.

78%
sprawność przemiany 

ciepła w chłód

100%
paliwo gazowe

kogeneracja

trigeneracja



Na przestrzeni 
ostatniego roku 
wzrosły ceny 
uprawnień do
emisji CO2 co 
w głównej mierze 
przełożyło się na 
40% wzrostu cen 
indeksu base Y20

80%
Ponad 85% wytwarzania energii 
w Polsce jest wciąż oparte 
o wysokoemisyjne paliwo węglowe 
(węgiel kamienny oraz węgiel 
brunatny). Przez co najmniej 
20 lat nie zmieni się to w znaczącym 
stopniu.

W związku z czym rosnące ceny 
uprawnień do emisji CO2 oraz 
perspektywa dalszego trendu 
wzrostowego nie dają przesłanek do 
zahamowania wzrostu cen energii 
elektrycznej w Polsce.

Nazwa
modelu

Moc 
elektryczna 

Sprawność 
elektryczna

Sprawność 
cieplna

Maksymalna 
moc cieplna1

Maksymalna 
moc chłodnicza

kW % % kW kW

enervigotm 40 M 44 34,0% 48,8% 63 49

enervigotm 50 M 50 34,0% 53,4% 79 62

enervigotm 60 M 64 35,9% 53,1% 94 74

enervigotm 70 M 70 34,5% 53,4% 109 85

enervigotm 100 M 104 36,8% 49,3% 137 107

enervigotm 130 M 133 37,3% 59,4% 209 164

enervigotm 140 M 141 36,0% 52,8% 207 161

enervigotm 200 M 200 37,2% 48,9% 263 205

enervigotm 210 M 209 39,3% 45,9% 254 198

enervigotm 260 M 261 38,0% 54,0% 374 293

enervigotm 300 M 306 37,5% 50,0% 408 285

enervigotm 350 M 352 37,6% 48,7% 456 357

enervigotm 430 M 427 37,0% 49,7% 581 455

enervigotm 530 M 528 39,3% 46,7% 629 491

enervigotm 140 L 137 40,1% 44,1% 158 124

enervigotm 160 L 156 38,2% 44,0% 180 141

enervigotm 235 L 234 38,5% 44,1% 270 211

enervigotm 330 L 327 38,5% 44,6% 391 306

enervigotm 500 L 497 39,9% 43,0% 555 435

enervigotm 80 T 81 35,1% 52,2% 121 95

enervigotm 100 T 104 36,9% 50,2% 142 111

enervigotm 130 T 125 36,4% 51,5% 178 139

enervigotm 160 T 164 37,8% 54,9% 239 186

enervigotm 180 T 184 39,2% 51,2% 241 189

enervigotm 200 T 200 39,2% 48,8% 253 215

enervigotm 600 C 600 42,1% 45,7% 690 540

enervigotm 800 C 800 42,4% 45,6% 911 713

enervigotm 999 C 999 41,9% 46,3% 1157 906
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Cena uprawnień do emisji CO2

Cena indeksu BASE Y21

Cena indeksu BASE Y20

181 PLN

254 PLN

53 PLN

95 PLN

Bądź niezależny 
w kształtowaniu swojej 
polityki energetycznej.

Zyskaj na energii
wdrażając technologie
enervigotm

Wydajne i niezawodne 
jednostki w ofercie
enervigotm



enervigotm 
Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Euro-Park Mielec

www.enervigo.com

Piotr Andrusiewicz
prezes zarządu

T +48 512 386 222
p.andrusiewicz@enervigo.com


