ZÁKONNÉ KONTROLY
ÚČINNOSTI KLIMATIZACÍ
ÚČINNOSTI KOTLŮ A ROZVODŮ TEPLA

ENERGETIKA STAVEB · PROJEKCE TZB · PORADENSTVÍ

www.energysim.cz

Specializovaný partner pro Vaše úspory energie
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

§

Počínaje datem 1. 1. 2009 zákon č. 406/2000 Sb. ukládá
povinnost provádět vlastníkům budov povinné kontroly těchto
zařízení:
Zdroje chladu s příkonem nad 12 kW
Zdroje tepla nad 20 kW
Kontroly mohou provádět pouze energetičtí specialisté, kteří
jsou zapsáni na seznamu MPO a mají patřičné oprávnění.
Nejedná se o kontrolu úniku chladiva či pravidelnou revizní
kontrolu např. plynových kotlů.

Požadujete jen kontrolu nebo i úspory energie?

Kontrolou klimatizace se rozumí kontrola nejen chladících
zařízení, ale i vzduchotechnických jednotek, které mají instalován
výměník chladu. V případě, že je v objektu instalována MaR
(BMS), je možné kontrolu provádět i mimo běh zařízení. Kontroly
jsou v rozmezí 4 až 10 let dle výkonu zdrojů a monitoringu
zařízení.

Kontroly je možné provádět v těchto stupních dle přání klienta:

§

Kontrola pro splnění zákonné povinnosti.
Detailní prohlídka s cílem optimalizace úspor
dodané energie.
Detailní prohlídka s cílem optimalizace úspor
energie. Zpráva obsahuje výpočet ekonomické
návratnosti navržených úsporných opatření
a analýzu dotačních příležitostí.

Proč EnergySim?
Jsme tým energetických specialistů (auditorů)
a autorizovaných projektantů technických zařízení
budov. Kromě zpracování dokumentů vyplývajících ze zákona
jsme schopni svým klientům nabídnout i komplexní služby
v oblasti dotací, zpracování detailních energetických auditů
a analýz úspor energie včetně následné projekce systémů
TZB či zateplení.
Členové našeho týmu se dále věnují zpracování grantů
a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství
v profesních asociacích se podílejí
na tvorbě legislativních dokumentů
a
nastavení
dotačních
titulů
zaměřených na úspory energií
v budovách.
Jsme autory několika volně dostupných
software pro hodnocení budov.

Kontrolují se nejen samotné zdroje tepla, ale také rozvody
tepelné energie. Účinnost zdrojů se měří buď přímou či nepřímou
metodou pomocí analyzátoru spalin. Kontroly jsou v rozmezí 2 až
10 let dle výkonu zdrojů a monitoringu zařízení.

Kolik to bude stát?
Ceny začínají na 8 000 Kč a horní mez je dána velikosti budovy,
výkonem systémů a přáním klienta, zda je předmětem také
detailní analýza úspor a analýza dotačních přiležitosí.

Nezávislé konzultace pro veřejnost zdarma
Radí energetičtí specialisté (auditoři)
a konzultanti MPO.
Konzultace jsou možné u nás v
kanceláři i u Vás doma.
+ 420 775 665 128
+ 420 724 509 559
http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

www.energysim.cz

poradna@energysim.cz

Naše reference

www.energysim.cz

Specializovaný partner
pro Vaše úspory energie
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EnergySim Jablonec
Generála Mrázka 413/4
466 01 Jablonec nad Nisou
jablonec@energysim.cz
T: +420 775 665 128
T: +420 775 889 951
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EnergySim Praha
Charlese de Gaulla 629/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
praha@energysim.cz
T: +420 724 509 559
T: +420 737 430 898
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