Arcidiecézní charita Košice – Dům klidného stáří
A.F.Colbrieho - Južná trieda Košice
Objekt charity na Južnej triede v Košiciach už víc než
700 let slouží k charitativním účelům. V minulosti tu
byl umístněný chudobinec, nemocnice či sirotčinec.
V současnosti se objekt využívá jako zařízení pro
seniory s kapacitou 94 lidí. Je zde poskytováno
ubytování se stravováním a 24-hodinová
opatrovnická služba. Je zajištěno kulturní vyžití,
zájmové aktivity a sociální poradenství.

„Sme radi, že môžeme byť
partnerom Charity v Košiciach
a svojou „troškou“ –
spoľahlivou dodávkou
ekologického tepla
napomáhať dôstojnej starobe
seniorov.“
Ing. Milan Orlovský
jednatel KOOR ENERGY, s.r.o.

Cílem projektu bylo snížení provozních nákladů na vytápění bez nutnosti vlastních
investičních prostředků Charity Košice. Řešením bylo opatření na snížení spotřeby tepla
v objektu, tedy vybudování nové plynové teplovodní kotelny a vyregulování topné soustavy
celého komplexu.

Parametre projektu:

-

nový zdroj tepla – kondenzační
kotle HOVAL TOPGAS
instalovaný výkon 320 kW
hydraulické vyregulovaní topné
soustavy
online monitoring technologie
24/7/365
v provozu od 01/2013
po 10 letech bezplatný převod
vlastnictví technologie
životnost technologie minimálně 20
let
snížení emisí CO2 o 30%
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Cirkevné centrum Bratislava Ružinov - Prievoz
Církevní centrum a kostel sv. Vincenta de Paul
v Bratislavské části Ružinov se nachází na
Tomášikovej ulici. Celý areál tvoří několik budov:
kostel, pastorační centrum – fara, společenský sál,
dům naděje a hospic.

„Teší ma, že si riešenia
zásobovania teplom od
spoločnosti KOOR nachádzajú
svoj priestor aj v objektoch
rímsko-katolíckej cirkvi na
Slovensku. “
Ing. Milan Orlovský
jednatel KOOR ENERGY, s.r.o.

Farský úřad byl původně vytápěný z centrálního zdroje tepla. Nacházela se tu výměníková
stanice tepla typu voda-voda. Tato stará technologie byla kompletně demontovaná. Výstavbou
nové plynové teplovodní kotelny získala farnost Ružinov moderní a spolehlivý zdroj tepla.

Parametre projektu:

-

Vybudovaná nová přípojka plynu
nový zdroj tepla – kondenzační
kotel HOVAL UltraGas 300D
nový zásobník TÚV 1 500 litrů
hydraulické vyregulovaní otopné
soustavy
online monitoring technologie
24/7/365
v provozu od 07/2013
po 10 letech převod vlastnictví
technologie za 1,- Eur
životnost technologie minimálně 20
let
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Spojená škola sv. Františka z Assisi – Karloveská, Bratislava
Spojená škola zahrnuje pod jednu hlavičku církevní
základní školu a gymnázium. Jejím zřizovatelem je
Římskokatolická církev, Bratislavská arcidiecéze.
Svoji činnost začala v školním roku 2003/2004, kdy
byly otevřené třídy 1. – 4. ročníku. V současnosti
církevní základní školu navštěvuje 250 žaků v 13
třídách. Od školního roku 2009/2010 je v činnosti i
nově otevřené Gymnázium sv. Františka z Assisi.
Škola úzko spolupracuje s řeholí bratrů Minoritů.

„Čoraz viac škôl sa rozhodlo
spolupracovať pri dodávke
tepla a teplej úžitkovej vody
so spoločnosťou KOOR. Som
rád, že Spojená škola
Karloveská bola medzi našimi
prvými projektami.“
Ing. Milan Orlovský
jednatel KOOR ENERGY, s.r.o.

Ve škole se nacházela technologie výroby tepla na hranici své životnosti. Přes původní dřevěná
okna docházelo k velikým tepelným ztrátám. Instalací nové kontejnerové kotelny a výměnou
původních oken za plastová okna došlo k výraznému poklesu spotřeby zemního plynu.

Parametre projektu:

-

-

-

nový kontejnerový zdroj tepla s
kondenzačním kotlem HOVAL
UltraGas 400D
hydraulické vyregulovaní otopné
soustavy
online monitoring technologie
24/7/365
v provozu od 10/2012
vyměněných 140 ks původních oken
s celkovou plochou 740 m2 za 5
komorové plastové okna s 3
těsněními a izolačním dvojsklem
po 10 letech převod vlastnictví
technologie za 1,- Eur
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