Věděli jste, že panelové domy mohou být vytápěny
tepelnými čerpadly?
Technologie vytápění panelových - bytových domů
tepelnými čerpadly již není
novinkou, ale objevuje se čím
dál více instalací. Vysoké ceny
od centrálních dodavatelů k
tomu dopomáhají. Předností
firmy ACOND a.s. je instalace
tepelných čerpadel uvnitř budovy, nevyužíváme kaskádu
tepelných čerpadel umístěných na střeše, na pozemcích
kolem domu, ale vše máme
schované. Jediné, co může
upozornit na přítomnost tepelného čerpadla v domě, jsou
žaluzie umístěné na fasádě.
S tepelnými čerpadly máte teplo a teplou vodu 365 dní v roce
24h denně.
V Milevsku je většina panelových domů vytápěna dálko-

vě z centrální výtopny ZVVZ
ENERGO, s.r.o.
Pro letošní rok oznámil centrální dodavatel tepla zdražení na
628 Kč/GJ s DPH.
Na Píseckém předměstí máme
instalována dvě tepelná čerpadla
v panelovém domě. Výsledky od
předsedy SVJ potvrzují výhodnost tepelných čerpadel oproti
centrálnímu dodavateli tepla.
1GJ vychází na 252 Kč. Roční
náklady panelového domu za
teplo a teplou vodu jsou 167 000
Kč a celková spotřeba činí 662
GJ. V případě dodávky od centrálního dodavatele by byla cena
za otop a teplou vodu 415 000
Kč. Rozdíl v nákladech je 248
000 Kč, a když vezmeme
v úvahu, že tepelné čerpadlo je
v provozu již 6 let, tak úspory

oproti centrálnímu dodavateli
jsou 1 488 000 Kč.
Tepelná čerpadla společnosti
ACOND a.s. jsou díky naší dlouhodobé zkušenosti z provozu
perfektně odhlučněna a splňují
veškeré hygienické parametry.
Nemusíte mít obavy ani z hluku
pro okolní prostředí ani pro byty
umístěné nad technologií.
Důležitým rozhodnutím při
volbě změny vytápění je vybrat
toho správného dodavatele. Dodavatele, který si při tepelných
čerpadlech zajišťuje vývoj, výro-

bu, inovace a také servis. Po
celé ČR máme již více než 100
instalací tepelných čerpadel
v pane-lových domech.
Napište si o nabídku:
vildt@acond.cz,
peterkova@acond.cz
tel.: 777 300 345
Rádi vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku a
sejdeme se s vámi přímo v místě vašeho domu.
www.acond.cz
www.cerpadla-acond.cz
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