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Yn y rhifyn hwn

• Build Test Solutions yn cyhoeddi astudiaeth achos sy’n dangos manteision 
mesur perfformiad adeilad cyn ac ar ôl gwaith ôl-osod

• Sero yn cyhoeddi eu Manyleb Adeiladu o’r Newydd

• Cynhaliodd ein byddin ddatgarboneiddio eu digwyddiad cyntaf

Croeso
Gydag wythnos olaf Awst a fydd, gobeithio, yn un grasboeth, 
roedden ni am wella’ch diwrnod ymhellach drwy rannu llawer o 
newyddion da am y cynnydd positif rydyn ni wedi’i wneud wrth 
gyflenwi’r prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio.

Mae partneriaid y prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn parhau i gyrraedd cerrig milltir 
pwysig:

• Mae Sero wedi ffilmio tiwtorialau gosod BEE (Building Energy Engine) 

• Mae ein hastudiaeth achos gyda Chlwyd Alyn, Cymdeithas Tai Merthyr Tudful a Thai 
Tarian wedi cael eu ffilmio

Mae wedi bod yn fis prysur felly darllenwch ymlaen i ddysgu mwy.



Build Test Solution yn lansio 
astudiaeth achos newydd

Un o bileri canolog y 
prosiect Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio yw gwella sut 
mae adeiladau’n cael eu 
hasesu. 

Mae hyn nid yn unig yn helpu 
i sicrhau bod buddsoddiad 
mewn ôl-osod yn cael ei 
dargedu’n dda ond wedyn yn 
porthi i mewn i ddyluniad 
manwl pellach, a manyleb 
pecyn uwchraddio ôl-osod 
priodol. 

Mae asesiad o’r fath yn 
ymwneud â dwy elfen 
bennaf: nodweddion ffisegol 
yr annedd/anheddau; a’r 
preswylydd/preswylwyr a’u 
hymddygiadau o ran defnydd 
ynni.

Yr ateb i wella asesiadau 
ffisegol eiddo yw dod o hyd i 
ddulliau o fesur perfformiad 
gwirioneddol adeiladau ar 
raddfa fawr. 

Fel arfer, mae mesur 
perfformiad adeilad yn cael 

ei ystyried yn uchel ei gost, 
yn gymhleth ac yn darfol. Er 
mwyn herio hyn ac asesu 
hyfywedd, comisiynodd tîm 
prosiect Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio Build Test 
Solutions i arddangos beth 
sy’n bosibl heddiw drwy 
gynnal cyfres o fesuriadau 
arloesol ar bum eiddo sydd 
ym mherchogaeth a than 
reolaeth Linc Cymru. 

Darllenwch am ganlyniadau 
astudiaeth achos Build Test 
Solutions yma.

https://www.linc-cymru.co.uk/


Sero yn lansio eu Manyleb Adeiladu o’r Newydd

Mae Sero wedi lansio 
Manyleb Adeiladu o’r 
Newydd i gefnogi eraill yn y 
diwydiant i gyflenwi cartrefi 
sy’n wirioneddol ddigarbon 
net ar waith – i bob cartref: 
tai cymdeithasol, tai mewn 
perchnogaeth breifat a llety 
ar rent.

Mae’r fanyleb yn mapio’r 
ystyriaethau mewn 
perthynas â dyluniad a 
ffabrig y cartref, gwresogi, a 

defnydd opsiynau 
adnewyddadwy a 
thechnolegau ynni clyfar, i 
sicrhau safon perfformiad a 
fydd yn wirioneddol 
ddigarbon ar waith (yn unol â 
diffiniad UK Green Build 
Council), ar ryw adeg yn 
ystod y 2030au wrth i’r grid 
ynni barhau i 
ddatgarboneiddio.

Mae cyhoeddiad manyleb 
Sero yn dilyn rhyddhau 

Gofynion Andawdd Datblygu 
diweddaraf Llywodraeth 
Cymru, Mannau a Chartrefi 
Prydferth, yr wythnos hon, 
sy’n ei gwneud yn ofynnol i 
bob cartref cymdeithasol 
sy’n cael ei adeiladu o’r 
newydd yng Nghymru fod yn 
rhydd rhag tanwyddau ffosil 
a chyrraedd y safonau 
effeithlonrwydd ynni uchaf 
yn y dyfodol.

Uchelgais Llywodraeth Cymru yw i ddatblygwyr preifat fabwysiadu’r un ymagwedd erbyn 
2025. Bydd Manyleb Adeiladu o’r Newydd Sero yn helpu pob datblygwr i gyflenwi cartrefi sero 
net cyn gynted ag y gallan nhw, a hynny ar sail tair egwyddor allweddol, sef:

1. Rhaid i gartrefi digarbon gynnwys allyriadau afreoleiddiedig (plygio-i-mewn) y 
preswylwyr ac nid gwresogi yn unig

2. Cynllunio cartrefi digarbon i gyd-fynd â’r gweithgareddau graddfa fawr presennol i 
ddatgarboneiddio’r grid

3. Mae gan gartrefi digarbon systemau sy’n chwilio am ynni carbon isel adeg-ei-ddefnyddio 
ac yn cynnig ‘newid galw’ i’r grid

Yn ogystal â gweithio gyda nifer o landlordiaid cymdeithasol i gyflenwi cartrefi newydd 
digarbon ac i ôl-osod cartrefi presennol, mae Sero yn gweithio i baratoi’r ffordd o fewn y sector 
preifat i helpu i hwyluso cyflenwi cartrefi digarbon, gan gynnwys cyhoeddiad diweddar 
cytundeb cydfenter gydag Edenstone Homes Group a fydd yn gweld cyflenwi 6,000 o gartrefi 
digarbon erbyn 2030.

Darllenwch y fanyleb lawn yma.



Episod 4

Datgarboneiddio Gwres 
yn America: trafodaeth 

â Nate y Sibrydwr Tai

Rydyn ni erbyn hyn wedi cyrraedd episod saith Tymor 4 o bodlediad BetaTalk rhagorol, sy’n 
cael ei gyflwyno gan y dylanwadwr diwydiant Nathan Gambling.

Fel rhan o’n cenhadaeth i ledu’r gair am Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (yn enwedig ymhlith 
cyflenwyr a chrefftwyr y dyfodol) - rydyn ni’n noddi Tymor 4 y podlediad, sy’n edrych ar 
ystyriaethau ar y llawr mewn perthynas â thechnoleg, sgiliau a hyfforddiant, gyda pheirianwyr 
ledled y wlad. 

Podlediad BetaTalk

Felly, gwnewch baned i’ch hunan a mwynhewch wrando arnyn nhw. Mae dolenni isod.

Episod 2 Episod 3Episod 1

To Heat Pump 
Hull & Back

Hybrid Thermol 
Solar

Ôl-osod gyda PAS2035 a 
TrustMark

Episod 5

Sgwrsio â John 
Cantor Awdur y llyfr 
Heat Pumps for the 

Home

Episod 6

Mae Dyrannu Parthau 
Pympiau Gwres yn Gallu 

Bod yn Wael am Gysur 
ac Effeithlonrwydd” 

Episod 7

Beth yw’r Bwyler 
Gorau – os na allwch 
chi gael pwmp gwres 

eto?

https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/07/12/podcast-episode-4-decarbonising-heat-in-america-a-conversation-with-nate-the-house-whisperer/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/06/08/podcast-episode-3-retrofit-with-pas2035-and-trustmark/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/06/08/episode-2-solar-thermal-hybrid/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/06/08/podcast-to-heat-pump-hull-back/
https://betatalk.buzzsprout.com/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/07/22/podcast-episode-5-chatting-with-john-cantor-author-of-the-book-heat-pumps-for-the-home/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/08/24/podcast-episode-6-zoning-heat-pumps-can-be-bad-for-comfort-efficiency/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/08/24/podcast-episode-7-what-is-the-best-boiler-if-you-can-not-have-a-heat-pump-yet/


Digwyddiadau

Cynhaliodd ein byddin ddatgarboneiddio eu digwyddiad cyntaf

Ar ddechrau Awst, cynhaliodd Ôl-osod er mwyn Optimeiddio ei rith-ddigwyddiad 
Byddin Ddatgarboneiddio cyntaf, mewn partneriaeth â GwerthwchiGymru a 
Busnes Cymru, gan ddod â mentrau bach a chanolig a chrefftwyr sy’n angerddol 
am fyd digarbon ynghyd. Roedd y digwyddiad yn gyfle i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’n rhestr gynyddol o gyflenwyr posibl y dyfodol am gynnydd y 
prosiect OR a chynnig manylion am rôl storio â batris a systemau ynni clyfar wrth 
ddatgarboneiddio cartrefi.

Darllenwch beth oedd gan ein tri siaradwr, Alun Watkins a Lee Fisher o Sero a’r 
siaradwr gwadd Gary Watson o sonnenBatterie, i’w ddweud ar ein blog yn fyw ar 
ein gwefan yma.

I gofrestru am y Fyddin Ddatgarboneiddio, dilynwch y ddolen hon.

Am fwy o wybodaeth am y gwaith mae sonnenBatterie yn ei wneud, dilynwch  
ddolen hon.

Solar Power SonnenBatterie

Home

Utility Grid



Hoffen ni Glywed Gennych Chi!

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Rhaglen Optimeiddio, gallwch gael yr wybodaeth 
ddiweddaraf neu gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ewch i:

E-bost: 

Dilynwch ni ar Twitter:

Dilynwch ni ar LinkedIn:

Optimised Retrofit – Sero Group

optimisedretrofit@sero.life

@OptimisedR

Optimised Retrofit


