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Nebojte se ušetřit a pořiďte tepelná čerpadla
ACOND – vytápění za polovinu
Technologie vytápění panelových bytových domů tepelnými čerpadly (TČ) již není novinkou, ale objevuje se čím dál více instalací. Vysoké ceny od centrálních dodavatelů tepla nám
k tomu dopomáhají.
Důležitým rozhodnutím při volbě změny vytápění je vybrat toho správného dodavatele.
Dodavatele, který kromě instalace TČ zajišťuje
také jejich vývoj, výrobu, inovace a servis.
Společnost Acond a.s. je český výrobce tepelných čerpadel pro panelové a bytové domy.
Za dobu 7 let jsme nainstalovali po celé České republice již 93 TČ, které vytápí jak malé,
tak i velké panelové domy. Letos přibyly
nové instalace v Lounech, Karlových Varech,
Praze, Jeseníku, Táboře, Brně a Borovanech
u Českých Budějovic. Vytápíme i rekreační
objekty, vyhříváme bazén na hotelu. Vše záleží na správném návrhu výkonu TČ, který Vám
rádi pro Váš dům navrhneme. Naší předností
je instalace TČ uvnitř budovy, nevyužíváme
kaskádu TČ umístěných na střeše, na pozemcích kolem domu. Jediné co Vás může upo-

zornit na přítomnost TČ v domě jsou protidešťové žaluzie umístěné na fasádě.
Tepelná čerpadla společnosti ACOND a.s. jsou
díky naší dlouhodobé zkušenosti perfektně odhlučněna a splňují veškeré hygienické parametry. Nemusíte mít obavy ani z hluku pro okolní
prostředí ani pro byty umístěné nad technologií.

Roční náklady se všemi poplatky a servisy bytových domů při vytápění a ohřevu TUV našimi tepelnými čerpadly činí průměrně 55-65%
oproti nákladům z centrálního zdroje tepla.
Na adrese Praha Zdiměřická 1455, kde vytápíme 41 bytových jednotek, jsou náklady
na elektřinu (za rok 2017) 229 713,-. Roční
úspora při vytápění tepelnými čerpadly oproti CZT byla 349 000,- což je úžasných 65%!
V panelovém domě v Milevsku jsou náklady
se všemi poplatky 186 088,- (za rok 2017).
Na jeden byt je to v průměru 4 652,- za topení
a TUV. Rozdíl, úspora pro panelový dům vytápěný našimi TČ je 222 609,- což je 55% oproti
CZT.
Naší nejlepší reklamou je spokojenost zákazníků. Tady jsou zkušenosti některých z nich.
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Delší dobu jsme se snažili o vlastní kotelnu. Při konečném rozhodování mezi plynovou kotelnou a kotelnou na tepelná čerpadla jsme se rozhodli pro tepelná čerpadla, pořizovací cena je
o něco vyšší, ale provoz levnější, takže návratnost je rychlejší.
Dne 29. 12. 2016 jsme začali topit a ohřívat vodu ve svém.
Zkušenosti s prvním rokem provozu byli k plné spokojenosti
nás všech (40 bytů). Bylo několik nevěřících, ale první vyúčtování služeb přesvědčilo každého, když jsme vraceli několik tisíc
korun každé domácnosti.
S firmou ACOND Milevsko, která je dodavatelem technologie
máme jen ty nejlepší zkušenosti.
Zadali jsme firmě vyřízení stavebního povolení včetně montáže. Kotelna je sledována přes dálkový dohled, který je k dispozici 24 denně.
Montážní technici, kteří instalují kotelnu - je to sehraná parta, která je velmi precizní, veškerou práci provádějí na vysoké
úrovni.
Mohu každému doporučit kotelnu na tepelná čerpadla od firmy ACOND Milevsko, je to firma která za svou práci ručí.
Dostali jsme i jiné nabídky od jiných firem ovšem přístup se nedal s firmou ACOND srovnat.
Anna Kepertová
Předseda představenstva
Bytové družstvo Tyršova Jeseník

Jak probíhalo rozhodnutí členů bytového domu pro tepelná čerpadla?
Na podzim roku 2012 jsme se na naší schůzi samosprávy rozhodli pro odpojení od CZT , jelikož cena GJ začala stoupat do čísel pro nás dost neúnosných. Viděli jsme několik instalací jak
tepelných čerpadel, tak kotelen s různými kombinacemi ohřevu a vytápění. Jedna cesta vedla
i do Milevska na prohlídku tepelných čerpadel instalovaných v panelovém domě a na schůzku přímo v sídle firmy Acond a.s. Po prohlídce čerpadel bylo jasné, že je to pravé co sháníme.
Potom již stačilo přesvědčit na schůzi samosprávy nájemníky pro změnu a odpojení od CZT.
Co rozhodlo pro volbu firmy ACOND a.s?
Základním parametrem bylo co nejmenší zábor zastavěné plochy a hlučnost zařízení. Dalším
parametrem byla záruka a servis.
Jsou obavy z hluku vydávaného tepelnými čerpadly oprávněné?
Za celou dobu co tepelná čerpadla máme, v našem domě v provozu problémy s hlukem nemáme.
Spokojenost s vytápěním a ohřevem TUV?
Po celou dobu zatím nenastala situace, že by došla teplá voda.
Na styl topení si museli první rok nájemníci zvykat. Několikrát jim muselo být vysvětleno, že je
potřeba stále temperovat jednotlivé místnosti, tak aby měli stejný komfort bydlení jako před
odpojením. Další sezóna proběhla úplně bez problémů.
Spokojenost lidí s tepelnými čerpadly?
Mohu konstatovat, že někteří nájemníci doposud nepoznali, že máme vlastní zdroj vytápění
a ohřev vody.
Jaké byly dosažené úspory oproti vytápění CZT?
Úspory oproti CZT máme větší jak 60%, což je úžasná hodnota. Z CZT jsme měli 645 Kč/GJ
momentálně za rok 2017 212Kč/GJ.

Pokud Vás zajímá, kolik s tepelnými čerpadly ušetříte a jaká bude celá investice, kontaktujte firmu Acond a.s.
na vildt@acond.cz a dvorakova@acond.cz, nebo na tel.: 777 300 345.
Vypracujeme Vám nezávaznou cenovou nabídku, bezplatnou prohlídku Vašeho panelového, nebo bytového domu a zajistíme kompletní servis
při přípravě, realizaci a uvedení do provozu. Celou zakázku provádíme tzv. na klíč, tj. od projektové dokumentace, přes vyřízení stavebního povolení, instalaci a následnou kolaudaci stavby. V případě zájmu z Vaší strany, rádi předvedeme tepelné čerpadlo přímo v již nainstalovaných domech.

Hotové realizace a další informace najdete na webu www.cerpadla-acond.cz
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