
Výroba a úspora energií
levné teplo a elektřina z přírody



Jsme specialisty jak na velké průmyslové instalace, tak na realizace 
malých zdrojů tepla a elektřiny v rodinných domech.

Technické zařízení budov na klíč

Tepelná čerpadla

Chytrým řešením pro vytápění domu je v současné době bez 

pochyby využití tepelného čerpadla, kdy se v závislosti na 

typu zvoleného tepelného čerpadla dá z vložené 1 elektrické 

kW vytvořit 3-5 kW tepelné energie. Výhodou tohoto řešení je 

pro rodinné domy i využití nižší sazby za elektřinu, která 
pozitivně sníží náklady za elektřinu celého domu. 

NWT je spolehlivým dodavatelem těchto zařízení, kdy za 

svou dlouhou působnost na trhu může dodat nejen

prvotřídní kvalitu, ale může se zaručit v dlouhodobě stabilní 

společnosti. Klíčovými partnery v oblasti tepelných čerpadel 

a chlazení je IVT (patřící do skupiny Bosch), který je 

tradičním švédským výrobcem nejvyšší kvality a LG.

Kogenerační jednotky na plyn

Při kogeneraci, společné výrobě elektřiny a tepla, dochází 

k vysokému využití energie v palivu, které může činit až 

95 %. Díky smysluplnému využití tepla vznikajícího při výrobě 

elektřiny nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím 

se šetří palivo i fi nanční prostředky potřebné na jeho nákup.

Kogenerace je vhodná všude tam, kde jsou nároky na 
odběr tepla, případně chladu. Nezbytným předpokladem 

pro nasazení kogenerační jednotky je totiž právě využití 

veškerého vyrobeného tepla. Toho je možné dosáhnout 

i spojením kogenerační jednotky s vhodnou akumulační 

nádrží. V tomto případě kogenerační jednotka pracuje 

v době nejvyššího odběru elektřiny v rámci objektu. 

Vyrobené teplo se akumuluje a využívá i v době, kdy 

jednotka není v provozu. Kogenerační jednotky nejsou 

určeny pro kompletní náhradu stávajícího zdroje tepla, ale 

jsou spíše doplněním či vylepšením systému o technologii 

s velmi dobrou návratností.

Vnitřní jednotka tepelného 
čerpadla IVT



Monitorovací software přístup-
ný přes webové administrační 
rozhraní

Fotovoltaika (s bateriemi)

Klasický fotovoltaický systém s panely a měničem zapojeným 

do vnitřních rozvodů domu tím nejjednodušším 
způsobem, jak snížit účty za elektrickou energii. Veškerá 

elektrická energie u tohoto druhu elektráren pochází ze 

slunečního záření. Proto fotovoltaické elektrárny pracují 

v souladu s přírodou a snižují zátěž, které vytváří „špinavé“ 

konvenční zdroje. Navíc životnost celého systému je při 
využití kvalitních komponent až 40 let.

V současné době se stále více využívá akumulace 
elektřiny z fotovoltaiky do baterií. Máme zkušenosti 

s řešením fi rem Fronius a SONY, které představily společný 

projekt v oblasti malých hybridních systémů pod názvem 

Fronius Energy Package. První systém tohoto druhu na 

Moravě byl nainstalován v létě 2015 u našeho zákazníka.

Samozřejmostí je kompletní 
zpracování auditu, ekonomiky 
a návrhu řešení před samotnou 
realizací.

Chlazení

Kompletní řešení chlazení v rámci rodinných domů, 

průmyslových objektů, hotelů a dalších typů budov. 

Navrhneme centrální i decentrální systémy, rekonstrukce 

a doplnění stávajících zdrojů chladu. Nabízíme zefektivnění 

provozu stávajícího stavu i návrh, projekci a realizaci nových 

systémů a to jak vodními či glykolovými okruhy, tak chlazení 

prostřednictvím vzduchotechniky. 



Ostatní kontakty

www.nwt.cz/energo

800 570 570 (CZ)

0800 555 560 (SK)

www.nwtsolar.cz (e-shop)

Průmysl

Jakub Mráček: +420 725 761 115

Miroslav Plášek: +420 724 177 648

Rodinné domy

Lukáš Králík: +420 607 082 004

Pavel Krovický: +420 727 927 558

Lucia Janušová: +421 948 711 774 (SK)
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