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KONDENZAÈNÍ KOTEL

versus

TEPELNÉ ÈERPADLO

Vytápìní rodinných domù v nových obecních lokalitách

Kompletní zasíování nových pozemkù pro výstavbu rodinných domù (pøipojení
novostavby na vodu, plyn, elektøinu, odvod deových i splakových vod,
datové pøipojení, komunikace ) je v dnení dobì samozøejmostí a ádná
moderní výstavba se bez této pøípravy neobejde. Investorùm a následnì
novým obyvatelùm obcí to do budoucna poskytuje záruku kvalitního bydlení.
Ne se tak ale stane, musí kadý investor vyøeit celou øadu dùleitých
otázek a uèinit dùleitá rozhodnutí, která mají velký dopad nejen na prùbìh
a cenu stavby, ale následnì budou ovlivòovat kvalitu ivota v takové stavbì
(ve vìtinì pøípadù rodinném domì) a pøedevím pak finanèní nároènost pøi
uívání stavby.
Mezi taková zásadní rozhodnutí patøí, jakou technologii vytápìní a jaký druh
energie zvolit. Výe zmínìné (kompletní  ne vdy tomu tak je) zasíování
dává jistou svobodu volby pøi tomto rozhodování, a pøedevím snadný pøístup
ke vem, v souèasné dobì dostupným druhùm energií, vhodných pro zvolený
druh vytápìní.
Je pøesto takové rozhodování jednoduché a skuteènì svobodné? Urèitì
není! Naopak, je sloité a do budoucna i zodpovìdné. Je ovlivnìno mnoha
faktory a kritérii, z nich tìmi nejvýznamnìjími jsou nejen náklady na
poøízení, ale i následného provozování, ovládání a servisování soustavy.

Dùleitým kritériem by mìlo být také doporuèení obce pro vyuití urèitého
druhu energie, a u s ohledem na dopady na ivotní prostøedí, tak i návratnosti
investice do pøísluného zasíování. Je dùleité, brát v potaz i vlivy zmìny
klimatu na danou lokalitu a následky neèekaných extrémních výkyvù poèasí
na bezpeènost a provozování stavby. Kromì konstrukce samotné bude nutné
brát ohled na zabezpeèení provozuschopnosti domu z pohledu urèité

samostatnosti (alespoò i krátkodobì) pøi neèekaném výpadku elektrické
energie z dùvodu extrémních výkyvù poèasí, kterého jsme v poslední dobì
svìdky (zajitìní náhradního zdroje tepla, elektrické energie, ohøevu vody,
monosti pøípravy jídla apod.).
Nemalou úlohu pøi ovlivòování investora mají jisté vnìjí vlivy, jako je aktuální
ekologická lobby, environmentální politika státu, módní trendy, marketing
apod.
V kadém pøípadì, výsledkem veho rozhodování by mìl být kvalitní projekt,
rozumnì zohledòující zmínìné faktory, kritéria a pøedepsané parametry
nového domu, vèetnì návrhu kvalitního, ekonomicky pøijatelného
a bezpeèného vytápìní domu - jednodue øeèeno, vytápìní plynovým
kondenzaèním kotlem nebo tepelným èerpadlem.
Díky novým technickým øeením a inovacím se oba zpùsoby vytápìní posunuly
znaènì kupøedu, a u v úèinnosti, efektivitì, bezpeènosti, konektivitì apod.
Oba mají svá pro i proti. Pøesto je potøeba se vdy rozhodovat s chladnou
hlavou a pouívat kromì moderních výpoètù a rad i selský rozum, zkuenosti
své i svých známých, rodiny, uvaovat, e dùm, který stavím tu není na chvíli,
co neudìlám teï, tak u neudìlám nikdy, co chci jednou pøenechat svým
potomkùm apod.

1. Vytápìní plynem

Obecnì je potøeba øíct, e vytápìní zemním plynem je v souèasné dobì, kdy
jsou ceny plynu velmi pøíznivé, nejen komfortní, ale také pomìrnì levné
a vzhledem k pouité technologii kondenzace zároveò i ekologické.

VÝHODY
Ohøev topné i uitkové vody souèasnì
Velmi dobrá regulovatelnost výkonu zdroje
Pøijatelné poøizovací náklady a pøíznivé
provozní náklady
Vysoká úèinnost
Bezpeènost
Intuitivní ovládání
Èistý, plnì automatický provoz

NEVÝHODY
Levnìjí ne elektøina
Tichý provoz
Spolehlivost
Ovìøená dlouhá ivotnost
Nenároèný servis
Pøi výpadku el. proudu lze kotel provozovat
i z baterie nebo elektrocentrály

Dodateèné náklady na revize
Nutnost mít k dispozici plynovou pøípojku
Nutnost postavit vhodný komín

Plynové kondenzaèní kotle
Moderní kondenzaèní kotle mají vysokou úèinnost a nízkou spotøebu paliva.
Jsou velmi dobøe regulovatelné ve velkém rozsahu a dají se pøipojit k rùzným
typùm topných soustav, jako jsou napøíklad radiátory nebo podlahová
vytápìní. Do správnì navrené topné soustavy je moné ke kotli pøipojit

Kondenzaèní plynové kotle QUANTUM pro vytápìní i ohøev
vody
Kondenzaèní kotle QUANTUM Q7K jsou svojí konstrukcí zcela ojedinìlé.
Unikátní, patentem chránìné technické øeení zajiuje maximální úèinnost.
Princip spoèívá v konstrukci duálního výmìníku tepla, v oddìleném,
soubìném vedení trubek s topnou a uitkovou vodou pøes výmìník tepla.
Toto øeení ke své èinnosti nevyaduje montá trojcestného ventilu a zvyuje
úèinnost ohøevu uitkové vody.

i doplòkový zdroj tepla napø. krb, krbová kamna, nebo solární kolektory,
pøípadnì v budoucnosti plynový kotel úplnì nahradit jiným druhem vytápìní.
Plynový kotel mùe být kombinovaný - zároveò ohøívá i topnou i uitkovou
vodu a nebo tzv. v provedení SOLO ohøívající uitkovou vodu pøes externí
zásobník.

Jak funguje kondenzaèní kotel
odtah spalin

výmìník tepla

spalovací komora

odvod kondenzátu

pøívod vzduchu

Kondenzaèní kotel QUANTUM v provedení SOLO zajiuje pøípravu teplé
uitkové vody buï ohøevem samostatného externího zásobníku, nebo
oddìlenì, na kotli nezávisle v samostatném plynovém zásobníkovém ohøívaèi
TUV. Pøi pouití kondenzaèního kotle QUANTUM v provedení COMBI není
externí zásobník TUV potøeba, protoe ohøev TUV je kotlem zajitìn
prùtokovým zpùsobem.

hlavní hoøák

ventilátor

plynová armatura

obìhové èerpadlo

ovládací panel

Poøizovací náklady
Poøizovací náklady na instalaci teplovodního vytápìní s plynovým
kondenzaèním kotlem pro rodinný dùm se mohou velmi liit. Záleí pøedevím
na tom, zda a jakými radiátory bude dùm vybaven, kolik radiátorù bude
instalováno, zda bude dùm vybaven podlahovým vytápìním a samozøejmì
na tom, jaký kotel je pouit.

okolo 30 000,- Kè. K odvodu spalin je nutný vhodný komín, který je buï
zdìný s vlokou a nebo jako nejvhodnìjí øeení je moné doporuèit
stavebnicový nerezový komínový systém, který je jednoduchý na montá
a jeho cena se pohybuje podle výky a sloitosti prostupù v rozmezí
15 000,- Kè a 30 000,- Kè.

Pro bìný rodinný dùm je moné poøídit instalaci teplovodních radiátorù
a bìného kotle od 80 000,- Kè za podmínky, e je do domu u zaveden
zemní plyn. Pokud ne, je prùmìrná cena za vybudování plynové pøípojky

Plynový kondenzaèní kotel nevyaduje svoji kotelnu. Díky designu splòující
standard bílé techniky mùe být umístìn na jakémkoliv vhodném místì
v domì (chodba, úklidová místnost, koupelna), samozøejmì s ohledem na

napojení na komín. S ohledem na minimální rozmìry mùe být instalován
také v kuchyni. Musí být zajitìn odvod kondenzátu (vody) do odpadního
potrubí.
Pøívod spalovacího vzduchu do kotle je zajitìn koaxiálním provedením
odtahu spalin.

Náklady na provoz
Na kolik jsou odhadovány náklady na roèní provoz jednotlivých druhù
plynového topení v ètyøèlenné domácnosti v rodinném domì? V bìném
moderním rodinném domì, který má cca 150 m2 vytápìné plochy, je
spotøebováno na vytápìní kolem 40,5 GJ/rok tepla (11 250 kWh/rok) a na
pøípravu teplé vody dalích 12,6 GJ/rok (3500 kWh/rok). Dohromady tedy
poèítejme 15 000 kWh/rok. Pokud bychom mìli bìný kotel na zemní plyn,
vyel by vás roèní provoz pøiblinì od 25 000,- Kè.
Je nutné zdùraznit, e u provozních nákladù ani tak nezáleí na tom, kolik
lidí ije v domácnosti, ale na tom, jak energeticky nároèný je dùm, kde rodina
bydlí, a jak jej uívají. Pokud u standardního rodinného domu kalkulujeme
náklady na vytápìní a ohøev TUV plynem cca od 25 000,- Kè za rok, v pasivním
domì mohou být náklady 3x a 4x nií.

Plynové vytápìní a blízká budoucnost
Jasným trendem, který je ji delí dobu patrný, je pøechod na kvalitnìjí
plynové kotle s vyí úèinností. Jde zejména o kondenzaèní kotle, které mají
vyí úèinnost a lepí regulovatelnost. Investice do nich se vyplatí, náklady
na poøízení se vrátí sníenou spotøebou.

2. Vytápìní tepelným èerpadlem
Vzduch - voda
Tepelná èerpadla vzduch - voda pøenáejí teplo
z venkovního vzduchu do vody v topení nebo do
zásobníku vody. Principy termodynamiky jsou
aplikovány systémem, který vyuívá venkovní
jednotku.
Znaènou výhodou je nií nároènost instalace
a s tím související nií poèáteèní investice.
Nevýhodou je hluènost venkovní jednotky
a v pøípadì nekvalitní instalace i vibrace. Systém také spotøebovává více
elektrické energie oproti èerpadlùm zemì - voda.

Vzduch - vzduch
Energie získaná z venkovního vzduchu
odpaøováním chladiva je pøedávána vzduchu
vytápìného interiéru následnou kondenzací.
Odpaøování a kondenzace se uskuteèòuje
v tepelném výmìníku.

DRUHY TEPELNÝCH ÈERPADEL
Zemì - voda (vrt, kolektor)
Energie se v tomto pøípadì získává ze zemì
dvìma monými zpùsoby. U rozlehlých pozemkù
je výhodné poøídit zemní kolektor, tzv. horizontální
kolektor. Tam, kde nemovitost nedisponuje
dostateènou plochou, je øeením geotermální vrt
oznaèován také jako vertikální kolektor.
Poøízení obou souvisí s finanènì nákladnými
zemními pracemi, zvlátì u geotermálního vrtu.
Navíc je nutné mít zpracovaný hydrogeologický a stavební projekt. Samotné
vrtání pak stojí a 1 000 Kè/m bez DPH. Èasto se volí hloubka kolem 150 m.
Zemní ploné kolektory nejsou administrativnì tak nároèné a stejnì jako
vrt nabízí jako výhodu stabilní zdroj tepla.

Výhodou je stejnì jako u systému vzduch - voda
jednoduchá instalace a nií poøizovací náklady
ne u zemì-voda.
Nevýhodou je opìt hluk venkovní jednotky. Uivatelsky nepøíjemný je
i hluk vnitøní jednotky a pøedevím pocitovì nekomfortní samotné proudìní
vzduchu.

Voda - voda
Energii lze získávat i z vody. Nejèastìji jsou
vyuívány studny. Voda koluje z jedné studny do
druhé. Bìhem tohoto cyklu se odebere v tepelném
výmìníku teplo. První studna slouí jako zdrojová
a druhá jako vsakovací.
Výhodou systému je, e dokáe nabídnout
vysoký topný faktor díky stabilitì samotného
zdroje.
Nevýhodou je finanèní i èasová nároènost údrby a servis jednotlivých
komponent vèetnì hlavního èerpadla.

Co je dál dobré vìdìt?
Pøi výbìru tepelného èerpadla se musíme vdy zajímat o poøizovací i provozní
náklady. Poøizovací náklady jsou stále velmi vysoké, a to i pro ty nejlevnìjí
typy vzduch - vzduch. Nepøíjemné jsou i náklady související s povolením
konkrétnì systému zemì - voda. Navíc jeho získávání se mùe protáhnout
i na celý rok. Poøizovací náklady mùe ve znaèné míøe sníit vhodná dotace,
ta vak u novostaveb témìø nepøichází v úvahu.
Provozní náklady ovlivòuje úèinnost zaøízení neboli topný faktor. Èím vyí,
tím samozøejmì lepí. Zásadní je, jestli systém dokáe dostateènì vyhøát
konkrétní stavbu, a to za teplotnì nejnepøíznivìjích podmínek. Èasto se
setkáte s tím, e pod tzv. bivalentní teplotou ji èerpadlo nezvládá dodávat
poadované teplo. Klesnou-li teploty pod bivalentní teplotu, je nutné spustit
zdroj záloní (napøíklad elektrické vytápìní).
Dále je vedle vytápìní nutno øeit i pøípravu TUV a k roèním nákladùm na
provoz pøipoèíst jetì tyto. Ve vìtinì pøípadù investoøi toto øeí pomocí
elektrického ohøívaèe vody. Napøíklad, ètyøèlenná rodina má roèní náklady
na pøípravu TUV v elektrickém ohøívaèi cca 6 000 Kè.
Dalí moností pøípravy TUV je vyuití kombinace ohøevu tepelným èerpadlem
a vhodného solárního systému. Protoe se ale oba systémy chovají velice
podobnì, nemohou se ideálnì doplòovat napø. v zimì, kdy tepelné èerpadlo
vzduch-voda ztrácí výkon a souèasnì je minimální sluneèní osvit.
Zde zaèíná platit pravidlo, e èím více je instalovaných zdrojù tepla, tím
násobnì vyí jsou i investièní náklady, zejména samotnou instalací
a nároènìjím øeením regulace.

Návratnost u tepelných èerpadel vzduch-voda.
Tepelných èerpadel typu vzduch  voda se dnes v ÈR prodává a instaluje
pøes 90% a to pøedevím proto, e se jedná o investiènì nejrychleji návratný
typ zaøízení.
Nevýhodou tohoto systému je nutná instalace a provoz záloního zdroje
tepla. Èasto vyuívanou alternativou pro dorovnání tepelné ztráty domu
v mrazech (jedná se o teploty zpravidla -5°C a níe) k TÈ vzduch-voda je
elektrokotel (vestavìná elektrická patrona), se spotøebou elektrické energie
ve vyím tarifu.
Nevýhodou je i rozmìrná venkovní jednotka a její hluènost.
Nìkteøí projektanti pøesvìdèují investory o rychlé návratnosti investice. Pokud
Vám pøi poøízení tepelného èerpadla vzduch-voda k rodinnému domu vyjde
návratnost kolem 5-ti let, je to sice pìkné, ale krajnì podezøelé. Poruchovost
èerpadla bude pravdìpodobnì vysoká a s tím budou spojené i dalí
neinvestièní náklady servisní a provozní. Rovnì celková ivotnost zaøízení
nebude pøíli velká, pravdìpodobnì bude na samotné hranici návratnosti.
Za velice slunou lze povaovat návratnost kolem 10-ti let, kde se dá oèekávat
vzhledem k cenì zaøízení i odpovídající kvalita a tedy dlouhá ivotnost.

Pro který z uvedených systémù vytápìní rodinných domù se
rozhodnout?
Topit
plynovým kondenzaèním kotlem nebo
èerpadlem?

tepelným

Plynové topení a ohøev teplé vody má celou øadu výhod.
Díky moderním kondenzaèním kotlùm, které nabízejí a 108% úèinnost, je
velmi úsporné. Umoòuje nezávislé individuální nastavení potøebného
komfortu bez ohledu na roèní dobu, nebo venkovní teplotu, a pøedevím bez
potøeby zálohování dalím zdrojem tepla. K dalím výhodám dále patøí
i komfortní ovládání a dobrá regulace. Plynové topení je ale závislé na
pøísluných distribuèních rozvodech, tzn., kadý dùm musí mít vybudovanou
pøípojku. Mùete se rozhodnout, zda mít spoleèný ohøev topné i uitkové
vody jedním zaøízením - plynovým kondenzaèním kotlem, nebo ohøev topné
vody plynovým kondenzaèním kotlem a nezávislý ohøev uitkové vody
plynovým zásobníkovým ohøívaèem.

V bìném rodinném domì s podlahovou plochou 150 m2 a výpoètovou
tepelnou ztrátou 5 a 10 kW, pøi rozpoèítání poèáteèní investice ve výi okolo
80 000 Kè na dobu 10 let a nákladù na údrbu a revize zaplatí ètyøèlenná
domácnost za vytápìní plynovým kondenzaèním kotlem roènì zhruba
29 800 Kè.

Tepelné èerpadlo není nejlevnìjí.
Topení tepelným èerpadlem znatelnì prodraují náklady na poøízení
technologie, které mohou èinit tøeba i 200 000 Kè a více. Provoz tepelného
èerpadla je ve srovnání s kondenzaèním kotlem sice levnìjí, jeho cena je
vak nìkolikanásobnì vyí a ivotnost bývá srovnatelná.
V bìném rodinném domì s podlahovou plochou 150 m2 a výpoètovou
tepelnou ztrátou 5 a 10 KW se roènì za vytápìní tepelným èerpadlem typu
vzduch-voda (nejèastìji pouívaná technologie) pøi zapoètení poèáteèní
investice 200 000 Kè a nákladù na údrbu zaplatí zhruba 41 500 Kè.
Vytápìní tepelným èerpadlem znatelnì prodraují úvodní investièní náklady.
Pokud tedy zváíme vechny náklady, vychází nám plynové
topení ve srovnání s tepelným èerpadlem jednoznaènì levnìji.
Tomuto nahrává i dlouhodobì pozitivní vývoj cen plynu na mezinárodním
trhu a rovnì letoní mírná zima tlaèí ceny plynu k historickým minimùm
i v mìsících, kdy cena plynu obvykle stoupá.
Opaèný trend, tedy nárùst cen, zaznamenáváme na trhu s elektøinou. Zde
ceny dlouhodobì stoupají a prognózy na dalí roky nejsou v tuto chvíli vùbec
pozitivní. To se samozøejmì následnì promítne do nákladù na provoz
tepelného èerpadla, které elektrickou energii ve vìtím mnoství pøedevím
v zimním období nezbytnì potøebuje.

Nìco na závìr - doporuèení, co se vyplatí a na co si radìji dát
pozor?
Vybírejte výrobky od osvìdèených firem, které jsou tradièními výrobci,
jsou dlouho na trhu, mají poèetné ovìøitelné reference a máte u nich
jistotu, e poøídíte potøebné náhradní díly nejen v záruèní dobì, ale
kdykoliv pozdìji.
Vìnujte pozornost návrhu systému vytápìní, správnému dimenzování
a také instalaci. Nechte si poradit od odborníkù.
Dobrým øeením je nechat si vypracovat samostatný projekt, který øeí
tepelné ztráty objektu, a projekt vytápìní od nezávislého odborníka a poté
si nejlépe na základì referencí vybrat realizaèní firmu  oddìlí se tak
pøípadné chyby vzniklé v návrhu od chyb pøi realizaci.
Zajímavou moností je teplovodní vytápìní ideálnì nízkoteplotní
v kombinaci s dobrým kondenzaèním plynovým kotlem a kvalitní regulací,
pøípadnì v kombinaci s podlahovým vytápìním.
Radiátory by mìly být osazeny termostatickými ventily.
Zvate pøi výbìru kotle pouití akumulaèní nádre, pokud jej budete chtít
tøeba do budoucna kombinovat napøíklad s krbem.
Pohlídejte si, aby výstupní teplota topné vody z kotle byla vhodná pro
topnou soustavu (podlahové vytápìní, stìnové vytápìní, radiátory), která
v domì bude.
Øete, aby dùm byl úsporný  technologie a kotle se mìní a vyvíjejí velmi
rychle, ale dùm se staví / rekonstruuje na mnoho let.
Plynu v síti je dostatek, k dispozici je neomezené mnoství energie pro
topení i pøípravu TUV.
Tepelné èerpadlo má omezené vyuitelné mnoství energie limitované
poèasím a vnìjí teplotou.

Plynové vytápìní a blízká budoucnost
Jasným trendem, který je ji delí dobu patrný, je pøechod na kvalitnìjí
plynové kotle s vyí úèinností. Jde zejména o kondenzaèní kotle, které
mají vyí úèinnost a lepí regulovatelnost. Investice do nich se vyplatí,
vícenáklady na poøízení se zájemci vrátí v krátké dobì.
Není vylouèen ani rozvoj mikrokogenerace, kdy je v kotelnì umístìna
mikrokogeneraèní jednotka, která vyrábí teplo na vytápìní a pøípravu
teplé vody a k tomu jetì elektrickou energii. Tyto výrobky jsou ji na

naem trhu k dispozici, ale nevýhodou jsou pomìrnì vysoké poøizovací
náklady. Ty se pohybují zhruba v rozmezí od 650 000 do 1 500 000 Kè
podle výkonu, vystrojení jednotky a dodavatelské firmy. Pokud vak
porostou ceny energií, tak jako rostly v minulých letech, bude se zøejmì
roziøovat pouití i této technologie. Jako u vech výrobkù i tady ale bude
záleet na vyrábìném mnoství tìchto mikrogogenerací. Pokud o nì
bude zájem a zvýí se výroba, mùe dojít k docela výraznému sníení
poøizovacích nákladù.

GRAF (1.10.2018 - 1.1.2020) PXE- praská burza (zemní plyn)

Vzorové pøíklady kalkulace nákladù na poøízení plynového
vytápìní vs. tepelného èerpadla
PØÍKLAD INSTALACE È. 1
Instalace v rodinném domì s tepelnou ztrátou 6 kW

PØÍKLAD INSTALACE È. 2
Instalace v rodinném domì s tepelnou ztrátou 10 kW

Technické øeení

Technické øeení

Dùm je vytápìn tepelným èerpadlem IVT Greenline LC C6 o výkonu 5,9 kW.
Tepelné èerpadlo je doplnìno vestavìným elektrokotlem o výkonu 3 kW,
který pomáhá tepelnému èerpadlu s vytápìním v období s extrémnì nízkými
venkovními teplotami a zároveò funguje jako záloha pro pøípad výpadku
tepelného èerpadla. Tepelné èerpadlo je øízeno ekvitermní regulací a vytápí
objekt v závislosti na venkovní teplotì. Tepelné èerpadlo celoroènì ohøívá
vodu ve vestavìném nerezovém zásobníku. V celém domì je pouito
podlahové vytápìní. Zdrojem tepla pro tepelné èerpadlo je ploný kolektor.

Dùm je vytápìn tepelným èerpadlem IVT Greenline LC C7 o výkonu 7,3 kW.
Tepelné èerpadlo je doplnìno vestavìným elektrokotlem o výkonu 3 kW,
který pomáhá tepelnému èerpadlu s vytápìním v období s extrémnì nízkými
venkovními teplotami a zároveò funguje jako záloha pro pøípad výpadku
tepelného èerpadla. Tepelné èerpadlo je øízeno ekvitermní regulací a vytápí
objekt v závislosti na venkovní teplotì. Tepelné èerpadlo celoroènì ohøívá
vodu ve vestavìném nerezovém zásobníku. Zdrojem tepla pro tepelné
èerpadlo je ploný kolektor.

Obdobný dùm je vytápìn plynovým kombinovaným kondenzaèním kotlem
QUANTUM Q7K-24-18-COMBI-HRE (6,2 - 20,8 kW) se zabudovaným
prùtokovým ohøevem TUV. Provoz kotle je øízen je øízen ekvitermní regulací
a vytápí objekt v závislosti na venkovní teplotì.

Dùm je vytápìn plynovým kombinovaným kondenzaèním kotlem
QUANTUM Q7K-28-24-COMBI-HRE (7,9 - 26,3 kW) zabudovaným prùtokovým
ohøevem TUV. Provoz kotle je øízen je øízen ekvitermní regulací a vytápí
objekt v závislosti na venkovní teplotì.

Investièní náklady

Investièní náklady

V tabulce (viz. dalí strana) jsou uvedeny pøibliné investièní náklady na
poøízení tepelného èerpadla s ploným kolektorem a porovnání s investièními
náklady na poøízení kondenzaèního plynového kotle.

V tabulce jsou uvedeny pøibliné investièní náklady na poøízení tepelného
èerpadla s ploným kolektorem a porovnání s investièními náklady na poøízení
kondenzaèního plynového kotle.

DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ - zájemcùm na distribuèní síti QUANTUM
o jakýkoliv kondenzaèní kotel QUANTUM, poskytne spoleènost QUANTUM,
a.s. dotaci ve výi 10.000 Kè. Podmínka: instalace kotle bude provedena
spoleèností QUANTUM nebo jejím povìøeným technickým partnerem.
Níe uvedená cena kotle nezahrnuje zmínìnou dotaci.

DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ - zájemcùm na distribuèní síti QUANTUM
o jakýkoliv kondenzaèní kotel QUANTUM, poskytne spoleènost QUANTUM,
a.s. dotaci ve výi 10.000 Kè. Podmínka: instalace kotle bude provedena
spoleèností QUANTUM nebo jejím povìøeným technickým partnerem.
Níe uvedená cena kotle nezahrnuje zmínìnou dotaci.

Provozní náklady

Provozní náklady

V tabulce (viz. dalí strana) jsou uvedeny celkové provozní náklady domu
vytápìného tepelným èerpadlem a kondenzaèním plynovým kotlem.

V tabulce jsou uvedeny celkové provozní náklady domu vytápìného tepelným
èerpadlem a kondenzaèním plynovým kotlem.

Návratnost investice do tepelného èerpadla

Návratnost investice do tepelného èerpadla

Za tepelné èerpadlo, podle výe uvedeného pøíkladu, zaplatíte o 220 008 Kè
vè DPH více ne za plynové vytápìní. Kdy si tuto investici do tepelného
èerpadla porovnáte s dosaenou roèní úsporou provozních nákladù 15 552 Kè,
jednoduchým výpoètem vyjde návratnost více ne 14 rokù. Pokud budou
ceny energií, pøedevím té elektrické rùst, bude se reálná úspora sniovat
v neprospìch TÈ, reálná návratnost se bude prodluovat. Navíc za 17 let bude
instalované tepelné èerpadlo znaènì opotøebované (za hranicí ivotnosti)
a morálnì zastaralé. Jeho úèinnost bude nízká (klesá s dobou provozu)!

Za tepelné èerpadlo, podle výe uvedeného pøíkladu, zaplatíte o 244 208 Kè
vè DPH více ne za plynové vytápìní. Kdy si tuto investici do tepelného
èerpadla porovnáte s dosaenou roèní úsporou provozních nákladù 14 336 Kè,
jednoduchým výpoètem vyjde návratnost na 17 rokù. Pokud budou ceny
energií, pøedevím té elektrické rùst, bude se reálná úspora sniovat
v neprospìch TÈ, reálná návratnost se bude prodluovat. Navíc za 17 let bude
instalované tepelné èerpadlo znaènì opotøebované (za hranicí ivotnosti)
a morálnì zastaralé. Jeho úèinnost bude nízká (klesá s dobou provozu)!

PØÍKLAD 1 - poèáteèní investièní náklady
Rodinný dùm s tepelnou ztrátou 6 kW, s podlahovým vytápìním
a 4 obyvateli.
Cena zaøízení vèetnì ekvitermní regulace
Prùtokový ohøev TUV, TUV ohøívá v obou pøípadech kotel
Montá kotelny, elektroinstalace, uvedení do provozu, revize plynu a elektro
Odkouøení kotle nebo komín
Vnitøní a vnìjí rozvod plynu projekt rozvodu plynu
Náklady na pøivedení plynu k pozemku (souèástí ceny parcely)
Zemní práce pro primární okruh tepelného èerpadla
INVESTIÈNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH)
ROZDÍL CELKEM (s DPH)

Kombinovaný kondenzaèní
plynový kotel
QUANTUM Q7K-24-18-COMBI-HRE
ceny s DPH [Kè]
37 722,0,19 360,10 890,36 300,0,0,104 272,-

Tepelné èerpadlo
ZEMÌ/VODA
IVT GREENLINE LC C6
ceny s DPH [Kè]
215 380,0,72 600,0,0,0,36 300,324 280,+ 220 008,-

Kombinovaný kondenzaèní
plynový kotel
QUANTUM Q7K-24-18-COMBI-HRE
ceny s DPH [Kè]
14 800,4 600,23 056,3 600,46 056,+ 15 552,-

Tepelné èerpadlo
ZEMÌ/VODA
IVT GREENLINE LC C6
ceny s DPH [Kè]
8 228,4 328,17 948,0,30 504,-

Kombinovaný kondenzaèní
plynový kotel
QUANTUM Q7K-28-24-COMBI-HRE
ceny s DPH [Kè]
37 722,0,19 360,10 890,36 300,0,0,104 272,-

Tepelné èerpadlo
ZEMÌ/VODA
IVT GREENLINE LC C7
ceny s DPH [Kè]
221 430,0,84 700,0,0,0,42 350,348 480,+ 244 208,-

Kombinovaný kondenzaèní
plynový kotel
QUANTUM Q7K-28-24-COMBI-HRE
ceny s DPH [Kè]
20 000,4 600,25 939,3 600,54 139,+ 14 366,-

Tepelné èerpadlo
ZEMÌ/VODA
IVT GREENLINE LC C7
ceny s DPH [Kè]
14 829,4 185,14 400,6 359,39 773,-

PØÍKLAD 1 - roèní provozní náklady
Rodinný dùm s tepelnou ztrátou 6 kW, s podlahovým vytápìním
a 4 obyvateli.
Náklady na vytápìní (plyn/elektøina) - spotøeba 11 400 kWh
Náklady na ohøev TUV (plyn/elektøina)- spotøeba 4 000 kWh
Náklady na ostatní spotøebu elektøiny v domì - spotøeba 4000 kWh
Náklady na roèní revize a kontrolu zaøízení a komína
ROÈNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH)
ROÈNÍ ROZDÍL CELKEM (s DPH)

PØÍKLAD 2 - poèáteèní investièní náklady
Rodinný dùm s tepelnou ztrátou 10 kW, s podlahovým vytápìním
a 4 obyvateli.
Cena zaøízení vèetnì ekvitermní regulace
Prùtokový ohøev TUV, TUV ohøívá v obou pøípadech kotel
Montá kotelny, elektroinstalace, uvedení do provozu, revize plynu a elektro
Odkouøení kotle nebo komín
Vnitøní a vnìjí rozvod plynu projekt rozvodu plynu
Náklady na pøivedení plynu k pozemku (souèástí ceny parcely)
Zemní práce pro primární okruh tepelného èerpadla
INVESTIÈNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH)
ROZDÍL CELKEM (s DPH)

PØÍKLAD 2 - roèní provozní náklady
Rodinný dùm s tepelnou ztrátou 10 kW, s podlahovým vytápìním
a 4 obyvateli.
Náklady na vytápìní (plyn/elektøina) - spotøeba 11 400 kWh
Náklady na ohøev TUV (plyn/elektøina)- spotøeba 4 000 kWh
Náklady na ostatní spotøebu elektøiny v domì - spotøeba 4000 kWh
Náklady na roèní revize a kontrolu zaøízení a komína
ROÈNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH)
ROÈNÍ ROZDÍL CELKEM (s DPH)

QUANTUM, a.s.

Plynové zásob. ohøívaèe vody Plynové zásob. ohøívaèe vody Závìsné ohøívaèe vzduchu
ATMOSFÉRICKÉ
Q7EU-NORS - NRRS
Q7EU-NORS/E - NBRS/E - NRRS/E
Q7EU-NODS/E
Q7EUE
Q7EU
Q7EU-KMZ/E
Q7EU-NODZ/E
Q7EU-80-VENT-C, Q7EU-120-VENT-C
Q7EU-160-VENT-C a Q7EU-800-VENT-C

KONDENZAÈNÍ
ICW
IR
Q7P
Q7C
Q7SU
Theta modul

Kondenzaèní plynové kotle
Q7K-SOLO
Q7K-COMBI
Q7K-SOLO HRE
Q7K-COMBI HRE
Q7K- SESTAVA COMFORT 100-COMFORT 125

quantumas.cz

Q7-HR
Q7-XR
Q7-TR
Q7-pøísluenství k Q7-HR, Q7-XR, Q7-TR
Q7-dalí produkty plynových ohøívaèù
vzduchu

Akumulaèní nádre
Q7-ZJV
Q7-ZDV
Q7-ZBV
Q7-ZVN

quantumas.sk
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