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Hefyd yn y rhifyn hwn:
• Cynllun Sero Net Cymru

• Rydyn ni’n lansio ein sianel YouTube 

• Cyfleuster hyfforddiant symudol CWIC

Croeso
Wrth i mi ysgrifennu hyn, mae’r dyddiau’n byrhau, mae’r coed wedi troi’n lliw wmber bendigedig, 
ac mae gan y boreau oerni â thipyn o rew iddyn nhw, sydd i gyd yn golygu un peth – mae tymor 
yr ŵyl wedi cyrraedd! 

Mae’n ddiwedd blwyddyn prysur. Fel y byddwch efallai wedi gweld, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru £150m pellach i ôl-osod cartrefi cymdeithasol gyda thechnolegau ac inswleiddiad newydd 
fel rhan o’i Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio, gan helpu i atal allyriadau carbon y wlad. Hefyd 
rydyn ni wedi rhyddhau tair ffilm ddogfen fer am drigolion yn rhannu eu profiadau ar ôl i fesurau 
ôl-osod gael eu cyflawni yn eu cartrefi nhw. 

Felly, p’un a ydych chi’n gyffrous am dymor y ‘Dolig neu jest yn edrych ymlaen at dipyn o amser 
rhydd gyda’ch teulu a ffrindiau, hoffen ni ddymuno seibiant hyfryd, tawel i chi ymlacio a diolch i chi 
am eich gwaith caled a’ch ymrwymiad yn ystod beth sydd wedi bod yn flwyddyn heriol i lawer.



Arian pellach a Chynllun Sero Net Cymru

Roedden ni wrth ein bodd 
bod Llywodraeth Cymru 
wedi arddangos gwaith 
gwych Cymdeithas Tai 
Wales and West fel rhan o 
Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio i lansio cyllid 
ôl-osod pellach. 

Does dim dwywaith y bydd 
eu buddsoddiad pellach o 
£150m i ôl-osod cartrefi 
cymdeithasol yn sefydlu 
Cymru fel enghraifft 
arweiniol o ôl-osod, ac 
edrychwn ymlaen at y cyfle i 
gyflymu’r gwaith yma gyda 
nhw yn y dyfodol. 

Hefyd gwelson ni lansio 
Cynllun Sero Net Cymru, 
Llywodraeth Cymru, cynllun 
gweithredu pum mlynedd 
sy’n siapio cyfnod nesaf 
llwybr y wlad tuag at sero 
net erbyn 2050, gan 
ganolbwyntio ar greu Cymru 
wyrddach, gryfach a thecach 
hefyd.

Mae’r cynllun yn ymateb i’r 
cyngor diweddaraf oddi wrth 
y Pwyllgor Newid yn yr 
Hinsawdd (CCC), 
cynghorydd annibynnol y 
DU ar ymdrin â newid 
hinsawdd, sy’n pennu llwybr 

credadwy, fforddiadwy i 
Gymru gyflawni sero 
allyriadau nwyon tŷ gwydr 
net erbyn 2050.

Dilynwch ni ar YouTube!

Bellach mae gan Ôl-osod er 
mwyn Optimeiddio ei sianel 
YouTube ei hun, y gallwch ei 
gweld a thanysgrifio iddi 
yma.

Mae un o’n fideos cyntaf yn 
cynnwys ystod o osodwyr yn 
dangos sut mae rhai o 
wneuthurwyr bwyleri pennaf 
y DU yn gallu cael eu 
mireinio, a rhedeg 
systemau’n fwy effeithlon yn 
gyffredinol.

Rydyn ni wedi ymrwymo i 
gefnogi preswylwyr i 
gyflawni cartrefi carbon is 
gyda’r isafswm neu ddim 

newid i sut maen nhw’n byw 
eu bywydau. Dyma pam 
rydyn ni wedi dod ynghyd â 
BetaTeach, yr Heating Hub a 
gosodwyr o bob rhan o’r DU, 
i greu fideo byr i roi 
arweiniad ymarferol i 
beirianwyr gwres ar sut i 
optimeiddio bwyleri. 

Cytunwyd y gallai arbedion 
gael eu gwneud ar danwydd 
ledled y DU y gaeaf yma 
petai ymgyrch addysgiadol 
bwrpasol i ddangos i 
osodwyr gwres sut i sefydlu, 
addasu a mireinio systemau 
gwresogi presennol i redeg 
yn fwy effeithlon.

Mewn termau syml, mae hyn 
yn golygu y bydd peirianwyr 
yn gallu addasu systemau 
bwyler presennol eu 
cwsmeriaid i wella’r 
effeithlonrwydd, heb orfod 
effeithio ar dymheredd eu 
cartref, ar yr un pryd ag 
arbed arian iddyn nhw o 
bosibl.

Rydyn ni i gyd am chwarae’n 
rhan i frwydro newid yn yr 
hinsawdd felly nawr mwy 
nag erioed, mae wedi dod yn 
hanfodol i ni wneud 
newidiadau i’r ffordd rydyn 
ni’n gwresogi ac yn goleuo 
ein cartrefi.
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Preswylwyr yn rhannu eu profiad o gael eu 
cartrefi wedi’u hôl-osod 

Fel rhan o Wythnos 
Hinsawdd Cymru, 
cyhoeddon ni dair ffilm 
ddogfen fer am breswylwyr 
sydd wedi cael mesurau 
ôl-osod wedi’u gosod yn eu 
cartrefi. 

Mae’r ffilmiau yn trafod 
Susan Wilson, mamgu wedi 
ymddeol o Fae Colwyn, yn 
ogystal â Lisa Newton o 
Ferthyr Tudful sydd wedi 
cael paneli solar, mesurydd 
clyfar a storfa batri wedi eu 
gosod yn ei chartref.

Mae’r ddwy yn edrych 
ymlaen at fwynhau biliau 
ynni is a chyfrannu llai o 
garbon i amddiffyn dyfodol 
eu plant a’u hwyrion a 
gwyresau.

Mae System Ynni Deallus (IE) 
wedi’i gosod yng nghartref 
Susan, yn ogystal â chael 
arolwg cartref cyfan manwl 
wedi’i gynnal gan 
ddefnyddio ap arolwg cipio 
digidol Sero yn gynharach 
eleni. Yna mae’r data’n cael 
ei ddadansoddi i bennu’r 

mesurau ôl-osod gorau am 
yr eiddo gyda golwg ar ei 
wneud yn sero net erbyn y 
dyddiad cynharaf posibl, ac 
mae pasbort adeilad digidol 
yn cael ei greu am bob 
cartref i gofnodi’r holl 
wybodaeth yma.

Mae pob un o’r tair ffilm 
ddogfen am breswylwyr ar 
gael i’w gwylio drwy fynd i 
sianel YouTube Ôl-osod er 
mwyn Optimeiddio: 
Optimised Retrofit - 
YouTube

Dywed preswylydd ClwydAlyn, Susan: 
“Mae tlodi ynni, tlodi tanwydd, tlodi 
bwyd ac unrhyw beth sy’n helpu i 
arbed yr amgylchedd yn uchel ar yr 
agenda i mi. Mae gen i nifer o wyrion, 
felly nid fy nyfodol i yn unig sy’ dan 
sylw, ond diogelu’r blaned am eu 
dyfodol nhw a dyfodol eu plant 
hwythau.

Pan ddaethon nhw ataf i a holi am 
gael technolegau datgarboneiddio 
wedi’u gosod yn fy nghartref, roeddwn 
i’n meddwl y byddai’n costio ffortiwn i 
mi. Ond esboniodd ClwydAlyn fod y 
prosiect yn cael ei ariannu a’i gefnogi’n 
llawn gan Lywodraeth Cymru, felly na 
fyddai’n costio ceiniog i mi, ond gallai 
arbed arian i mi yn y tymor hir, ar yr un 
pryd â helpu’r amgylchedd. Roeddwn 
i’n meddwl bod hynny’n swnio’n 
ardderchog.”

https://www.youtube.com/channel/UCMLvOJWSTa7AvTISBLD0OmA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCMLvOJWSTa7AvTISBLD0OmA/featured


Know Your Power

Mae Sero wedi cydweithio 
gyda Chanolfan Arloesi 
Adeiladwaith Cymru (CWIC) 
i greu ystafell ddosbarth 
symudol newydd mewn 
ymgais i uwchraddio sgiliau 
myfyrwyr, prentisiaid, a 
chrefftwyr mewn technoleg 
carbon isel.

Bydd Know Your Power yn 
teithio o gwmpas Cymru yn 
cynnal gweithdai arbenigol, 
gan arddangos  technolegau 
carbon isel mewn cartrefi 
newydd sbon a chartrefi sy’n 
cael eu hôl-osod. Yn ogystal, 
bydd y cyfleuster arloesol 
wedi’i seilio yn Ardal Arloesi 
Abertawe Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant. Nod 
penodol hyn fydd cefnogi’r 
sawl sydd eisoes wedi 
ymsefydlu yn eu crefft i 
addasu i newidiadau o fewn y 
diwydiant.

Yn ogystal â chynnig 
cyfleusterau hyfforddiant, 
bydd dyluniad ymarferol offer 
yr ystafell ddosbarth yn ei 
gwneud yn ganolfan ymchwil 
ddelfrydol, a fydd yn hybu 

ymchwiliadau i dechnoleg 
digarbon yn y cartref.

Bydd y sesiynau yn cynnwys 
cymysgedd o gyflwyniadau 
technegol a sesiynau ymarfer 
‘gwylio a gwneud’, lle caiff 
cyfranogwyr ymarfer gosod, 
cynnal a datrys problemau 
technolegau digarbon o fewn 
y cartref, gan gynnwys:

• Pympiau gwres o’r ddaear 
a’r awyr

• Silindrau dŵr poeth
• Gwydr solar 
• Gwres tanddaear
• Storfa batri a gwefru i 

gerbydau trydanol

Mae’r prif siasi bron wedi’i 
gwblhau a thros yr wythnosau 
nesaf bydd y cyfleuster yn 
cael ei gydosod, a’r 
technolegau hwythau eu 
gosod. Ein bwriad presennol 
yw y bydd ar y safle ac ar 
waith yn llawn yn barod am y 
myfyrwyr sy’n dod yn ôl yn 
dilyn gwyliau’r Nadolig.
Nid diwedd y daith fydd 

hynny. Wedi cyrraedd y 
campws bydd arddangosiadau 
ffabrig ychwanegol yn cael eu 
hadeiladu i mewn i’r uned a 
bydd yr offer digidol dan 
ddatblygiad treigl wrth i 
ddefnyddwyr arbrofi gyda’r 
dechnoleg. 

Mae cynlluniau cyffrous am 
sut y bydd y gofod yn 
datblygu’n brofiad ymdrochi a 
rhyngweithiol, ac rydyn ni 
hyd yn oed yn gobeithio 
cynnwys Realiti Estynedig yn 
y dyfodol gan adael i 
ymwelwyr a dysgwyr weld 
beth sy’n digwydd o fewn y 
technolegau llu sy’n cael eu 
harddangos.

Rydyn ni’n methu aros i rannu 
mwy o wybodaeth â chi a 
chipolwg wrth i’r prosiect 
ddatblygu felly cadwch lygad 
allan am hynny.



Podlediad BetaTalk

Episod 4

Datgarboneiddio Gwres 
yn America: trafodaeth 
â Nate y Sibrydwr Tai

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

Gwyddon ni y buoch chi’n gwrando ar ein podlediad BetaTalk noddedig, ond nawr mae 
cyfle i chi ei wylio hefyd. Gallwch chi gymryd cip ar ein flog diweddaraf lle mae 
dylanwadwr diwydiant Nathan Gambling yn sgwrsio â CEO Sero, James Williams, CIO, 
Andy Sutton a Pheiriannydd Prosiect, Lee Fisher, yma.

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. 

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

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?

Episod 9

Pympiau Gwres
Mawr - Siarad â Dave 

Pearson o Star 
Renewable Energy?

Episod 8

Beth yw Bwyler
Hydrogen ac un Barod

am Hydrogen?”

Episod 10

All POB Cartref 
Gael Ei Wresogi â 
Phympiau Gwres”

Episod 11

Rhwystredigaeth 
Gyda’r Diwydiant 

Bwyleri

Episod 12

 Y Strategaeth Gwres 
mewn Adeiladau – 

Sgwrs gyda Mathew 
Aylott o BEIS

Episod 14

Datgarboneiddio 
Cartrefi – Sgwrs gyda’r 
arbenigwr polisi Guy 

Newey

Episod 13

Pa fath o
bwmp gwres?

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://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/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/10/11/podcast-episode-9-big-heat-pumps-talking-to-dave-pearson-from-star-renewable-energy/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/10/11/podcast-episode-8-what-is-a-hydrogen-and-hydrogen-ready-boiler/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/10/20/podcast-episode-10-can-all-homes-be-heated-with-heat-pumps/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/10/20/podcast-episode-11-frustration-with-the-boiler-industry/
https://betatalk.buzzsprout.com/509671/9411028-the-heat-in-buildings-strategy-a-chat-with-mathew-aylott-from-beis
https://betatalk.buzzsprout.com/509671/9615396-decarbonising-homes-a-chat-with-policy-expert-guy-newey
https://betatalk.buzzsprout.com/509671/9557174-what-kind-of-heat-pump


Hoffen ni glywed gennych chi!

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Rhaglen Ôl-osod er mwyn 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:

Dilynwch ni ar YouTube:

Optimised Retrofit – Sero Group

optimisedretrofit@sero.life 

@OptimisedR

Optimised Retrofit: Overview | LinkedIn

Optimised Retrofit

Am unrhyw ymholiadau gan y wasg a’r cyfryngau, cysylltwch 
â Grasshopper Communications:

Clare Jones:

Damian Kerlin:

clare@grasshopper-comms.co.uk | 07793 382021

damian@grasshopper-comms.co.uk | 07889 555719

https://sero.group/optimised-retrofit/
mailto:optimisedretrofit%40sero.life?subject=
https://twitter.com/OptimisedR
https://www.linkedin.com/showcase/optimised-retrofit/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCMLvOJWSTa7AvTISBLD0OmA/featured
https://twitter.com/OptimisedR
https://www.linkedin.com/showcase/optimised-retrofit/?viewAsMember=true
mailto:clare%40grasshopper-comms.co.uk?subject=
mailto:damian%40grasshopper-comms.co.uk?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCMLvOJWSTa7AvTISBLD0OmA/featured

