Opatření na snížení spotřeby tepla
Po technickém auditu ve vaší budově najdeme možnosti úspor ve spotřebě energií

Kompletní a bezproblémový provoz kotelny
Všechny námi spravované zdroje tepla monitorujeme a obsluhujeme online
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úspor

Úvod
Společnost KOOR ENERGY, s.r.o. nabízí komplexní řešení systému topení
Společnost KOOR ENERGY je součástí společnosti KOOR, která
zrealizovala již desítky projektů vedoucích ke zvýšení efektivnosti
zdrojů tepla či celé otopné soustavy a snížila energetickou
náročnost budov. Zákazníkům poskytujeme komplexní řešení, a
to včetně financování spojené s metodou EPC (Energy
Performance Contracting). Tato forma financování je pro
zákazníka výhodná, protože nemusí na začátku platit za celý
projekt, ale postupně ho splácí z úspor, které mu realizací
projektu vznikly.
Zefektivnit výrobu a distribuci tepla a teplé vody je pro mnoho
majitelů starších budov obtížný úkol, ať už se jedná o veřejný
sektor či soukromou sféru. Nedostatek finančních prostředků či
technického vzdělání často vede k odkládání řešení či nevhodným
řešením. Metoda EPC umožňuje překonat jak nedostatek
finančních prostředků, tak i technického know-how.

Způsob realizace projektů
Projekty mohou být řešeny jak formou realizace na klíč, tak
formou dodávky tepla, ale nejčastěji službou EPC. Tato metoda
je komplexní služba od návrhu, přípravy, přes realizaci, až po
provoz a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování
dosažených úspor. Hlavními kritérii našich realizací jsou
kvalitní technické provedení a dosažená úspora.
V praxi to znamená nejdříve průzkum a vyhodnocení
stávajícího stavu objektů klienta. Výsledkem je pak návrh na
komplexní řešení. Cílem je, aby došlo k výrazné úspoře
spotřeby energií, a to hlavně s ohledem na provázanost
systému. Neměníme tedy jenom kotel za kotel, ale
vyhodnocujeme i vhodnost dalších opatření. Výsledný návrh
tedy maximalizuje poměr dosažené úspory k investičním
nákladům. Návrh takového řešení je vytvořen na základě celé
škály dat např. informací o konstrukci budovy, spotřebě tepla,
teplé vody, stavu rozvodů médií, provozního režimu v objektu
a stávajícího systému regulace. Po schválení navrženého
řešení následuje projektová činnost, technická příprava
projektu a další kroky spojené se získáním požadovaných
povolení podle platné legislativy. Montáž nového zdroje tepla
a dalších opatření v rámci komplexního řešení je hlavní částí
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projektu. Toto řešení přináší významné úspory na nákladech
na energie.
Po vykonání předepsaných odborných zkoušek a revizí je
technologie připravená na bezpečnou a komfortní dodávku
tepla. Následuje provoz, nepřetržitý online monitoring a
dálková správa pomocí centrálního dispečinku. Samozřejmostí
je optimalizace provozu zdroje tepla. Tím se celý systém
vytápění vyladí a je dosahováno dalších úspor na nákladech.

www.koor.cz
Bankovní spojení: 2113145299/2700
IBAN : CZ69 2700 0000 0021 1314 5299
SWIFT: BACXCZPP

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257251

koor@koor.cz
IČO: 05028477
DIČ: CZ05028477

V rámci naší komplexní nabídky jsme schopni zajistit i
financování projektu a to zejména díky metodě EPC – Energy
Performance Contracting. Pro klienta to znamená, že
bezprostředně po realizaci projektu nekupuje zdroj tepla. Ten
zůstává po dohodnutou dobu ve vlastnictví společnosti KOOR
ENERGY, která zajišťuje jeho bezproblémový a efektivní
provoz. Zákazník splácí náklady na zdroj tepla průběžně
z dosažených úspor, které mu vznikly, a jsou garantovány díky
realizaci společného projektu. Po ukončení projektu přechází
zdroj tepla do vlastnictví zákazníka.
Dlouhodobě realizujeme projekty v oblasti bytových domů,
školských zařízení, veřejné správy a zdravotnických zařízení.
K zákazníkům firmy patří i provozovatelé církevních objektů a
klienti z privátního sektoru.
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U projektů realizovaných na objektech základních škol - kde
například kromě rekonstrukce zdroje tepla byla také
zrealizována výměna oken a změna distribuce teplé vody došlo k výraznému estetickému zlepšení (výměna oken) a
snížení provozních nákladů o pět až deset procent.
Tlak na snižování emisí CO2, ale i požadavky na obnovu starých
opotřebovaných technologií a rizika technologických a
ekologických havárií nutí majitele hledat řešení těchto
problémů. Častou překážkou je nedostatek finančních
prostředků, což vede k odkládání řešení či realizaci pouze
provizorních řešení. Možnost financování v rámci poskytování
našich služeb je stálým, efektivním a ekonomicky výhodným
řešením této situace.
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Variabilita řešení

Zdroj tepla v technické místnosti
Jde o klasické řešení zdroje tepla. Jeho umístění je
obvykle v suterénu budovy s přívodem plynu
z regulační stanice a přívodem vody a elektrické
energie. V technické místnosti jsou umístěny
kotle, expanzní systém, úpravna vody, rozdělovač
a sběrač topného systému, zásobník TUV a
rozvaděč měření a regulace s datovým připojením
pro dálkový dohled a ovládání zdroje tepla.

Zdroj tepla v kontejneru
vytápěné budovy

vedle

V případech, kdy je budova vytápěna z externích
rozvodů, a není v ní prostor pro umístění zdroje tepla,
nebo v situacích, kdy chce majitel budovy využít
prostor původní kotelny k jiným účelům, nabízíme
možnost umístění celého zdroje tepla do kontejneru
mimo budovu.
Kotelnu s výkonem 400kW je možné dodat
v kontejneru o půdorysu 2,5 x 5m. Tuto kotelnu stačí
následně jen připojit na vnitřní rozvody a plný provoz je
zajištěn. V rámci efektivního provozu zdroje tepla je
například také možné umístit na střechu kontejneru
tepelné čerpadla, která využívají teplo z okolního
vzduchu pro předehřev TUV.
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Kotle a plynová tepelná čerpadla na
střeše budovy
Poklud není možné umístění zdroje tepla v budově ani
na přilehlém pozemku, umíme instalovat zdroj tepla na
střechu. V tomto případě je vhodné do zdroje tepla
zahrnout tepelná čerpadla pro předehřev TUV.

Plynová kotelna bez přípojky plynu
Máme i mnoho realizací, kde nebylo možné využít
existující přípojku zemního plynu, a ani ji nebylo možné
či ekonomické vybudovat. Přesto jsme u klienta zajistili
komfortní plynový zdroj tepla a jeho provoz pomocí
kondenzačních plynových kotlů. Plyn je dodáván z LPG
zásobníků, do kterých je umístěno palivo na několik
měsíců provozu dopředu.

Tepelné čerpadla vzduch – voda
Při velmi malých odběrech tepla a neexistujícím připojení na
plynovou soustavu je vhodným řešením na objekt umístit
elektrická tepelná čerpadla vzduch-voda. To platí zejména
v případech, kdy není vhodné umístění zásobníku plynu LPG.

Výměna oken
Ve starších budovách obecně dochází k velkým tepelným
ztrátám a to zejména netěsnícími okny. V rámci
rekonstrukce zdroje tepla nabízíme výměnu těchto oken za
nová 5ti-komorová okna s izolačním dvojsklem. Tímto
opatřením se výrazně sníží spotřeba tepla na vytápění a je
možné instalovat nový zdroj tepla o nižším výkonu.

Termostatizace radiátorů
Ve větších objektech kde je veliké množství místností, radiátorů
a složitější topná soustava dochází často k velikým tepelným
ztrátám díky špatně vyregulované soustavě a špatným řízením
jednotlivých radiátorů. Na základě výpočtů umíme určit, zda je
termostatické vyregulování vhodně a či se vyplatí ho zahrnout
do širší rekonstrukce zdroje tepla.
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Monitoring a dispečink
Všechny zdroje tepla společnosti KOOR jsou připojené na dálkový monitoring a dispečink. Náš kvalifikovaný
dispečer má možnost se kdykoliv připojit k řídící jednotce a vzdáleně ovládat daný zdroj tepla, čerpadla,
uzavírací ventily a další řídící prvky. Tím může optimalizovat chod kotelny či okamžitě podle požadavků změnit
například teplotu v jednotlivých větvích vytápěného objektu. Veškeré důležité stavy ovládacích prvků jsou
archivovány a je možné je vizualizovat do přehledných tabulek a grafů. Tyto výstupy následně slouží jak
k optimalizaci chodu kotelny, tak i ke kontrole provozu zdroje tepla. Zákazník má k tomuto online systému
přístup a sám tedy může v každém okamžiku monitorovat, jak se vytápí či vytápělo a kolik ho to bude stát.
Díky tomu také může průběžně komunikovat s dodavatelem o korekci teplotního režimu v budově a mít tak
náklady na topení více pod kontrolou.

Energetický dispečink KOOR ENERGY – řízení kotelny a statistické výstupy

Partneři
Projekty společnosti KOOR ENERGY svým komplexním charakterem vyžadují spolupráci s mnoha partery. Vždy
spolupracujeme jen se zkušenými a ověřenými dodavateli a klíčovým aspektem je pro nás jejich spolehlivost.
Naším cílem je spokojený zákazník s dlouhodobě spolehlivě a efektivně fungujícím zdrojem tepla. Díky široké
spolupráci také nejsme také vázáni na jednoho dodavatele technologie, a proto zákazníkovi vždy můžeme
nabídnout řešení přímo na míru. Níže jsou uvedeni někteří dodavatelé, s kterými spolupracujeme.
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Z našich referencí vybíráme:
Účelové a provozní budovy
ŽSR po celé SR
- celkem 45 objektů

Areál Vysokošpecializovaného ústavu
pre pľúcne choroby Nová Polianka
Vojenské zdravotnícke zariadenia
(Horezza, a.s.)

Horský hotel Granit a
klimatické kúpele Tatranské
Zruby
Vojenské zdravotnícke
zariadenia (Horezza, a.s.)

Národný ústav reumatických
chorôb Piešťany

Fara a kostel Ružinov
Bratislava – římsko-katolická
církev

Základní školy s mateřskými
školami na území Slovenska
– celkem 16 škol
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Kontaktní údaje
tel.: +420 777 14 15 36
email: koor@koor.cz
web: www.koor.cz
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