Dodavatel tepelných čerpadel pro bytové domy na klíč s jasnou
návratností investice
Adresa: Hlavní 23/4
725 28 Ostrava Hošťálkovice
IČ: 26852888
DIČ: CZ26852888
1. Kontaktní osoba: Bc. Marek Hruška
Mobil: +420608853807
Email: hruska.marek@volny.cz
2. Kontakt: Jaromír Sívek
Mobil: +420776075045
Email: sivek@atlas.cz

Bytové domy
●

●

●

Výtopny s tepelnými čerpadly umístěné v objektech se stále častěji prosazují díky ekonomice svého provozu.
Provozování výtopny je výhodné nejen pro koncového uživatele, ale i pro investory, kterým se tímto otevírají
nové možnosti investování finančních prostředků. Tepelná čerpadla najdou svá uplatnění nejen v
průmyslových objektech, školách, administrativních budovách, penzionech a hotelech, ale také v bytových
domech, kde výrazně snižují náklady na topení a ohřev vody.
Trendem poslední doby je neustálé zdražování cen energií a služeb souvisejících se zajištěním dodávek
tepla z centrálních zdrojů. Také poplatky za emisní povolenky cenu tepla ještě zvednou. Jsou však řešení,
která tento trend zmírní.
U bytových domů existuje řešení v podobě zřízení tzv. domovní výtopny s tepelnými čerpadly. Tepelné
čerpadlo vyrábí teplo velmi efektivně, výroba 1 GJ tepla se dnes pohybuje v nákladech kolem 350 Kč vč.
DPH (při započítání všech nákladů spojených s provozem celé výtopny a stálých plateb za rezervování
příkonu elektrické energie). Tato cena je odvozená od spotřeby energie na realizacích v provozu, ne jen
pouhým teoretickým výpočtem.Umístěním zdroje tepla přímo do objektu odpadnou tepelné ztráty mezi
domem a centrálním zdrojem tepla a dojde k optimalizaci řízení teploty topné vody potřebné pro vytopení
domu. Tím dosáhneme ještě další úspory, která není zanedbatelná. V praxi se stává, že bytový dům s
domovní kotelnou spotřebuje až o 20 % méně energie na vytápění a ohřev vody než v předchozích letech s
dodávkou tepla z centrálního zdroje.
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Toto energetické opatření je stejně důležité, jako např. zateplení či výměna oken.
Další výhodou lokální výtopny s tepelnými čerpadly je nezávislost na vnějších vlivech (vyjma ceny elektrické
energie) a politice teplárenských společností.
Za poslední tři roky se nám podařilo zrealizovat několik domovních výtopen s tepelnými čerpadly. Zájem o ně
stále stoupá, a tak se této oblasti vytápění intenzivně věnujeme.

Součástí naší nabídky je také komplexní inženýrská podpora při zpracování projektu a jednání s příslušnými
orgány při zřizování lokální výtopny.
Pokud nemá zákazník dostatečné finanční prostředky, nabízíme dvě možnosti, jak projekt realizovat:
1. Financování přes bankovní ústav, který zná naše řešení lokální výtopny.
2. Financování nezávislým investorem. V tomto případě je Vám garantována nižší cena tepla, než je obvyklá cena
v dané lokalitě.
Pokud máte o výše uvedené zájem, kontaktujte nás, rádi Vám zpracujeme nabídku na lokální výtopnu s tepelnými
čerpadly.
Pro výtopny s jinými zdroji tepla, jako jsou například plynové kotle, dodáváme sofistikované řídicí systémy, kterými
je možné efektivně řídit lokální výtopnu i s periferními funkcemi.

Proč zvolit tepelná čerpadla vzduchvoda od společnosti RADIUS – H, s.r.o.:
●

Nízké provozní náklady

●

Vysoká kvalita

●

Nízká cena

●

Snadná instalace

●

Bez zemních prací

●

Není potřeba udržovat komín

●

Rychlá návratnost investice

●

Nenáročná obsluha

●

Projekt i dodávka na klíč
V případě že budete mít zájem o tepelná čerpadla, společnost RADIUS -H, s.r.o. Vám zařídí

●

výběr nejvhodnější technologie pro Váš dům

●

vyprojektování celého systému do Vašeho domu

●

v případě Vašeho zájmu i vyřízení stavebního povolení

●

a následně nainstalování celého systému na klíč

●

včetně nabídky servisní smlouvy.

Spolupracující firmy
●

Sivek - instalatérství

Adresa: Hlaní třída 568/73, 708 00 Ostrava-Poruba
Kontakt: Jaromír Sivek, +420 776 075 045, sivek@atlas.cz
●

AC Heating, tepelná čerpadla - KUFI INT, s.r.o.

Český výrobce tepelných čerpadel který byl jako první, kdo na Český trh uvedl tepelné čerpadlo s plynule
regulovaným výkonem.
V roce 2010 jsme uvedli na trh zcela průlomový řídicí systém xCC. Většina obchodních zástupců konkurenčních
značek tepelných čerpadel zlehčovali důležitost regulace. Dělají to dodnes, protože se jejich vývojáři ještě na naši
úroveň neposunuli.Zkrátka jsme vždy o krok napřed. Víme, že správně řízené tepelné čerpadlo a topný systém je
schopen v konečných číslech uspořit další desítky procent nákladů na vytápění.
Letkov 177, 326 00 Plzeň, www.ac-heating.cz, Mgr. Pavel Otevřel, tel.: +420 775 111 185, e-mail: potevrel@acheating.cz
●

capinda s.r.o., inženýrsko-projekční poradenská firma, Čápkova 34, 60200 Brno,
www.capinda.cz, RNDr. Krejčí František, CSc. Tel.: +420 774 589 252, email: krejci@capinda.cz

