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 více než 26 let a za tuto dobu jsme
vyrobili přes 4 000 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.
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UVAŽUJETE O MODERNIZACI KOTELNY VE VAŠÍ ŠKOLE,
SPORTOVNÍM AREÁLU NEBO JINÉM OBECNÍM OBJEKTU?
Nabízíme řešení, které nezatíží váš obecní rozpočet:

Potřebuje vaše škola rekonstrukci kotelny?

do vašeho objektu zdarma nainstalujeme kogenerační jednotku

zdarma provedeme modernizaci celé školní kotelny

zmodernizujeme celou technologii vytápění

nainstalujeme do ní kogenerační jednotku s optimálním výkonem

zajistíme provoz kogenerační jednotky i celé kotelny

budeme vám dodávat levnější teplo, elektřinu i plyn
o servis a provoz kogenerační jednotky se budou starat naši
servisní pracovníci

Co vám to přinese?
úsporu v ceně tepla, elektřiny a plynu

Řešíte u vás na obecním úřadu neustále vysoké výdaje za vytápění?

nemusíte investovat do modernizace kotelny
nemusíte investovat do pořízení vlastní technologie vytápění

zajistíme odkup či pronájem celého systému vytápění

neplatíte náklady spojené s údržbou a servisem kogenerační jednotky a kotelny

zdarma provedeme modernizaci kotelny

snížíte si administrativní zátěž spojenou s provozem kotelny

nainstalujeme do ní kogenerační jednotku
dlouhodobě zajistíme provoz kotelny a budeme vám dodávat
levnější energie
Chcete ušetřit na provozních nákladech obecního plaveckého
bazénu, sportoviště apod.?
posoudíme vhodnost využití kogenerační technologie
v daném zařízení

Příklad umístění
kogenerační jednotky
v budově:

zmodernizujeme energetickou soustavu areálu
nainstalujeme do ní kogenerační jednotku a zajistíme její provoz
nabídneme vám dodávku energií se slevou

kogenerační jednotka
akumulační zásobník

Chcete mít vlastní zdroj elektřiny a tepla?

přívod zemního plynu

pomůžeme vám s výběrem vhodného typu kogenerační jednotky

domovní rozváděč

poradíme vám s možnostmi využití dotačního programu
budete využívat všech výhod, které s sebou kogenerace přináší

Chcete mít raději vlastní kogenerační jednotku? Můžete na ni získat dotaci!
Dotace se poskytují v rámci programu Úspory energie, jejímž cílem podpora opatření přispívající k úspoře
konečné spotřeby energie. Podpora je mimo jiné zaměřena na instalace kogenerační jednotky s využitím
elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
Kdo může žádat o podporu:
Malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů
a státu (až do výše 100 %).
Míra podpory činí až 50 % způsobilých výdajů (malý podnik), 40 % (střední podnik) nebo 30 % (velký podnik).
Aktuální informace o programu Úspory energie – Výzva naleznete na:
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/

Kogenerační jednotky TEDOM pro města a obce

Dům sv. Antonína,
domov pro seniory
Moravské Budějovice, ČR
kogenerační jednotka:
TEDOM Micro T30
elektrický výkon 30 kW
tepelný výkon 62 kW
v provozu od 10/2017

