KDO JSME

TEDOM a.s. je česká strojírenská firma založená v Třebíči roku 1991.
Zabýváme se vývojem a výrobou kogeneračních jednotek. Na trhu
kogenerace a energetiky působíme již více než 20 let a za tuto dobu jsme
vyrobili přes 3 500 kogeneračních jednotek, které úspěšně vyvážíme do
desítek zemí celého světa.

moderní
technologie

Naší filozofií je efektivní a ekologické využití paliv. Proto vyrábíme zařízení
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která se vyznačují vysokou
účinností a šetrností k životnímu prostředí. V této oblasti patříme ke světové
špičce. Sami jsme rovněž významným provozovatelem kogeneračních
jednotek.
Veškeré výrobní procesy podrobujeme přísné kontrole. Zavedli jsme systém
řízení kvality podle norem ISO 9001 a dbáme i na ochranu životního
prostředí podle ISO 14001.

KOGENERACE

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace je vysoce účinným
a zároveň ekologickým způsobem výroby elektřiny, při kterém se uvolněné
odpadní teplo využije k vytápění nebo přípravě teplé vody.
U menších decentralizovaných zdrojů navíc elektřina i teplo vznikají v místě
své spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie a minimalizují se
tak ztráty spojené s rozvodnou sítí. Elektřina vyrobená v decentralizovaném
kogeneračním zdroji může být využita k pokrytí spotřeby objektu, ve kterém
je umístěna, a přebytky mohou být prodávány do sítě.

šetrné k životnímu
prostředí

garantovaná výše
cen energií

spolehlivá dodávka
tepla a elektřiny
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ELEKTŘINA A TEPLO
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Energie z kogeneračních jednotek TEDOM

UVAŽUJETE O MODERNIZACI VAŠÍ KOTELNY,
ALE NECHCETE INVESTOVAT MNOHO PENĚZ?
Nabízíme vám jednoduché řešení:

Mám starý kotel a chci ho vyměnit…

do vaší kotelny zdarma nainstalujeme kogenerační jednotku

do vaší kotelny zdarma nainstalujeme kogenerační jednotku

zmodernizujeme celou technologii kotelny

budeme vám dodávat levnější teplo a elektřinu

zajistíme provoz kogenerační jednotky i celé kotelny

o servis a provoz kogenerační jednotky se budou starat naši
servisní pracovníci

Co vám to přinese?
Provozuji starou kogenerační jednotku. Co s ní?

úsporu v ceně tepla, elektřiny a plynu
nemusíte investovat do modernizace kotelny

odkoupíme vaši stávající kogenerační jednotku

nemusíte investovat do pořízení vlastní kogenerační jednotky

ponecháme ji na místě a budeme ji provozovat, případně ji
nahradíme novějším, technicky vyspělejším typem kogenerační
jednotky

neplatíte náklady spojené s údržbou a servisem kogenerační jednotky a kotelny
snížíte si administrativní zátěž spojenou s provozem kotelny

nabídneme vám dodávku energií se slevou
Potřebuji rozšířit nebo modernizovat kotelnu…
zajistíme odkup či pronájem celé výtopny či tepelného systému
zdarma provedeme modernizaci kotelny
nainstalujeme do ní kogenerační jednotku

Příklad umístění
kogenerační jednotky
v budově:

dlouhodobě zajistíme provoz kotelny a budeme vám dodávat
levnější energie
Chci snížit svoje náklady na energie...

kogenerační jednotka
akumulační zásobník

zdarma provedeme modernizaci celé vaší kotelny

přívod zemního plynu

nainstalujeme do ní kogenerační jednotku s optimálním výkonem

domovní rozváděč

budeme vám dodávat levnější teplo, elektřinu i plyn

Zabezpečíme spolehlivý provoz vaší kotelny
provoz jednotky se řídí spotřebou tepla v objektu
správnou činnost jednotky sledujeme 24 h denně pomocí tzv. vzdáleného monitoringu
náklady spojené s údržbou a servisem kogenerační jednotky hradíme my
díky devíti plně vybaveným servisním střediskům v ČR jsme schopni zajistit rychlý servisní zásah
kogeneračním technologiím se věnujeme již více než 20 let, jsme přímo jejich výrobcem
kogenerační jednotky vyvíjíme, vyrábíme, provozujeme a servisujeme
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Hotel CLUB
Vranovská Ves, ČR
provozovaná kogenerační
jednotka:
TEDOM Micro T25
elektrický výkon 25 kW
tepelný výkon 47 kW
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