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Zlatú medailu za najlepší exponát medzinárodného veľtrhu
Aquatherm Nitra 2016 získal kotol ecoTEC exclusive. Značka Vaillant ho
predstavila v rámci portfólia exkluzívnych produktov s označením Green iQ.
Patrí medzi vykurovacie technológie s najvyššou energetickou účinnosťou,
ktoré sú výnimočne šetrné k životnému prostrediu.
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www.vaillant.

„Závesný kondenzačný kotol
ecoTEC exclusive nastavuje najvyššiu
latku pre trvalo udržateľné vykurovacie
technológie v Európe. Možno ho ovládať cez smartfón a ľahko kombinovať
so solárnymi systémami aj tepelnými
čerpadlami. Teraz, alebo aj neskôr, keď
budú mať používatelia viac finančných
prostriedkov“, povedal Ing. Juraj Malík,
produktový manažér značky Vaillant.
Oľga Gluštíková
Foto: Vaillant

Aj malé zmeny v spotrebiteľskom správaní užívateľov bytov dokážu významne zvýšiť
energetickú efektívnosť budov a znížiť výdavky domácností. Základnými opatreniami,
ktoré vedú k úsporám energií sú na jednej strane regulácia teploty v bytoch a na druhej
strane meranie a priebežné sledovanie spotreby energií. Výhoda pre spotrebiteľov:
každý platí len za energiu, ktorú sám využíva a svoje spotreby má pod kontrolou.

Maximálne úspory nákladov pri vykurovaní
Spoločnosť ista Slovakia, špecialista
na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie a transparentnú
vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové
domy a komerčné nehnuteľnosti, prináša tipy ako efektívne znížiť spotrebu
energií na vykurovanie.
1. Správne nastavenie termostatických
hlavíc na radiátoroch podľa využívania miestnosti
Účelom regulácie teploty v byte
pomocou termostatickej hlavice je

dosiahnuť pre užívateľa komfortnú
teplotu v rámci každej miestnosti za čo
najnižšie náklady. Efektívnym a overeným tipom, ako znížiť spotrebu tepla,
je nastavenie teploty v jednotlivých
miestnostiach podľa ich využívania.
Odporučená teplota v obytných
miestnostiach je 18 – 22 °C, tj. nastavenie ventila na stupni 2 až 4. Zníženie
teploty o jeden stupeň znamená úsporu
až 6 % nákladov na vykurovanie!
2. Meranie a priebežné sledovanie
spotreby energií cez rádio modul
Významné úspory a spravodlivejšie
rozdelenie nákladov za teplo v bytových domoch, ktoré sú zásobované
centrálnym zdrojom tepla, je možné
dosiahnuť inštaláciou meračov tepla či
pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré
merajú individuálnu spotrebu jednotlivých bytových jednotiek. Užívatelia

www.ista.sk
bytov tak získajú informácie o svojich
spotrebách a väčšiu kontrolu nad svojimi výdavkami na domácnosť.
Jana Malaga
Foto: Ista
štýl domu a bytu
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