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EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍOD PROJEKTU PO SERVIS 

tepelná čerpadla

typy dodávaných 
tepelných čerpadel:
 › země-voda;  vzduch-voda

 › nízkoteplotní; vysokoteplotní

 › topení; chlazení

naše zaměření:
 › rodinné domy, 

 › bytové domy, 

 › kancelářské budovy, 

 › administrativní centra,

 › průmyslové objekty a haly 

 › školy, sociální zařízení,

 › ….

hlavní dodávané 
a servisované značky:
 › Buderus, 

 › Stiebel – Eltron, 

 › Daikin, 

 › Rotex, 

 › De Dietrich, 

 › Mastertherm

 › a další

Zajišťujeme projekci dodávku a montáž tepelných čerpadel na klíč.

Proškolený a specializovaný personál, vlastní technické vybavení 
a dlouholeté zkušenosti garantují bezproblémovou, spolehlivou 
a rychlou montáž a uvedení do provozu.  Komunikujte s profesionály!

návrh | projektová dokumentace | montáž | uvedení do provozu

pravidelná údržba | opravy | servis

Pro návrh a cenovou kalkulaci kontaktujte: T 777 738 203 E m.reznicek@trasko.cz
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SVJ Mánesova 
11, 13, 15, 17

Společenství vlastníků 4 bytových 

domů Mánesova Brno  provedlo 

v roce 2014 rozhodnutí o odpo-

jení od centrálního systému záso-

bování teplem přes výměníkovou 

stanici. SVJ zvolilo jako nový sys-

tém vytápění kaskádu 4 tepelných 

čerpadel vzduch/voda o celko-

vém výkonu 60 kW. Tepelná čer-

padla jsou určena jak pro vytápění 

všech čtyř objektů – 60 bytů, tak 

pro ohřev teplé vody. Byla zvole-

na tepelná čerpadla Stiebel Eltron 

WPL a jako záložní/bivalentní zdroj 

tepla byl použit elektrokotel. Pro 

přípravu teplé vody byly v technic-

ké místnosti osazeny dva zásobní-

ky, zapojené sériově, o celkovém 

objemu 2 000 litrů. Jejich nabíjení 

zajišťuje deskový výměník.

Info
K tomu, aby jste skutečně získa-
ly výhody a komfort, které plynou 
z rozhodnutí vytápět dům pomocí 
tepelného čerpadla, je nutné dbát 
na pečlivý výpočet výkonu tepelné-
ho čerpadla. Proto je vhodné svě-
řit projekt Vašeho topného systé-
mu odborné fi rmě, která má dlou-
holeté zkušenosti nejen s projek-
cí, ale i s montáží a servisem tepel-
ných čerpadel.

Kontaktujte nás!

Tepelné čerpadlo je v současnosti je-

den z nejvíce úsporných zdrojů vytápě-

ní a přípravy teplé vody především pro 

novostavby v kombinaci s podlahovým 

 vytápěním.

Návratnost investice do tepelného čer-

padla je v porovnání s plynovým kotlem 

3 až 10 let s ohledem na konkrétní pod-

mínky instalace.

Více informací k úsporám pomocí 

tepelného čerpadla naleznete na: 

www.trasko.cz/tc-vyplati-se-
tepelne-cerpadlo

Instalací tepelného čerpadla 
je možné ušetřit:

 › za spotřebovanou elektrickou energii 

pro provoz tepelného čerpadla, kdy 

z 1 kW dodané elektrické energie vy-

robí 3–4 kW tepla. Cena, kterou za-

platíme, je však pouze za 1 kW doda-

né elektrické energie.

 › díky cenově výhodnější sazbě od do-

davatele i za elektrickou energii. Ta se 

vztahuje na spotřebu elektřiny v celém 

domě a utratíte tak o přibližně 35 % 

méně.

HAVARIJNÍ SLUŽBA T 777 738 218 Zajišťujeme také havarijní službu (září –duben) v případě havárie či nutné opravy spotřebiče. 

Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Celkem jsme do roku 2015 
instalovali tepelná čerpadla 
ve 44 rodinných domech 
s celkovým výkonem 418 kW.

Vybrané komerční instalace:
 › FEROBET s. r. o.: Rotex – 

kaskáda 2 TČ vzduch/voda

 › Zemědělská usedlost 
Čejkovice: objekt A: Buderus 

země/voda – 33 kW, objekt C: 

Rotex hitemp – kaskáda 2 ks TČ 

vzduch/voda – 32 kW

 › Penzion Jiřinka: 

Rotex – kaskáda 3 ks TČ 

vzduch/voda – 30 kW

 › Hanácký statek: 

Buderus – země/voda – 11 kW

 › Herní centrum Brno: 

Carrier – vzduch/voda – 328 kW

 › BD Burešova Brno: 

Buderus – vzduch/voda – 25 kW

 › SVJ Mánesova 11, 13, 15, 17 
Brno: Stiebel-Eltron – kaskáda 

4 ks TČ – vzduch/voda – 60 kW

Reference:
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