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Výroba a úspora energií
Výběr z referenčních realizací 2008 - 2017
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Máme za sebou celou řadu úspěšných realizací: výstavby fotovoltaických 
elektráren, bioplynových stanic, kogeneračních jednotek a tepelných
čerpadel o velikosti stovek kilowatt až megawatt.

Vybrané realizace z oblasti průmyslu

Centrum strategických služeb NWT
Tepelné čerpadla voda/voda, vzduch-voda

Lokalita: Zlín, sídlo společnosti NWT
Primární zdroj: technologická voda z chladícího okruhu 
serverovny, v druhém stupni vzduch
Instalovaný výkon: 343 kW
Výrobce: IVT, LG
Typ vytápění: nízkoteplotní radiátory
Uvedení do provozu: 2015/1

Jako primární zdroj slouží tepelné čerpadlo IVT voda/voda 
o výkonu 60 kW (při teplotním spádu primárního okruhu 
chladící vody 17/13 °C), umístěné v 3 n.p. v blízkosti dato-
vého centra. Jedná se o aplikaci tepelného čerpadla, které 
využívá odpadní technologické teplo, které by jinak muselo 
být mařeno. Čerpadlo je v provozu celou topnou sezonu.
V letním období slouží pro ohřev teplé užitkové vody. V pří-
padě, že tepelné čerpadlo nezvládne technologickou vodu 
dostatečně dochladit, zajistí dochlazení chillery umístěné na 
střeše budovy. Jako sekundární zdroj slouží tepelná čerpadla 
LG vzduch/voda o celkovém výkonu 283,5 kW, s oddělenými 
výparníky, umístěnými na střeše budovy. Jako záložní nebo 
špičkový zdroj jsou nainstalovány elektrokotle o celkovém 
výkonu 108 kW.
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Púchov, 989,9 kWp
Fotovoltaická elektrárna

Lokalita: Púchov, Kočkovce
Instalovaný výkon: 989,9 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar, MoserBaer, PLG, GE, 
Kyocera (polykrystalické)
Střídače: PowerOne 12,5 OUTD; 10,0 OUTD; 5000 OUTD
Uvedení do provozu: 2011/5

Dodávka na klíč pro soukromého investora.
Veškerá energie je vyvedena do distribuční sítě (VN).

Buly Aréna Kravaře,
Národní hokejové centrum mládeže 
ČSLH
Kogenerační jednotka

Kogenerační jednotka: Tedom Cento T200
Instalovaný elektrický výkon: 200 kW
Instalovaný tepelný výkon: 253 kW
Uvedení do provozu: 2014/12

V rámci areálu došlo ke spojení několika plynových kotelen. 
Přebytky tepla jsou zužitkovány v přiléhajícím aquaparku.
Elektrická energie je spotřebována v rámci areálu.
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Bioplynová stanice a hydroponický skleník, Kameničany, Slovensko
Kogenerační jednotka – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kogenerační jednotka: GE Jenbacher      Rozměry skleníku: 2,8 ha
Instalovaný elektrický výkon: 999 kW      Osvětlení: 1 ha
Instalovaný tepelný výkon: 1300 kW      Bivalentní zdroj: 4 MW plynový kotel
Uvedení do provozu BPS: 2012/12      Uvedení do provozu skleníku: 2014/12

Jinak nevyužité teplo z kogenerační jednotky je zužitkováno
v celoročně provozovaném a vytápěném skleníku.
1/3 skleníku je osvětlena. Pro světla a technologii je využita
elektrická energie, také vyrobená v kogenerační jednotce.
Hlavním produktem areálu jsou rajčata, prodávaná v rámci
Slovenska jako lokální produkt. Vedlejším produktem je
elektrická energie, jejíž přebytky jsou prodávány do distri-
buční sítě.
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Název projektu Použité technologie Instalovaný výkon Místo a rok instalace

Novostavba, rodinný dům, vytápění, pasivní chlazení, ohřev bazénu
země/voda, IVT,

2x vrt á 130 metrů
13 kW Žilina, 2015/02

Rekonstrukce, rodinný dům, vytápění vzduch/voda, IVT AIR X 17 kW Tršice, 2015/06

Výrobní hala, náhrada elektrokotlů, vytápění vzduch/voda, IVT AIR X 34 kW Kroměříž, 2015/10

Tepelná čerpadla

Název projektu Použité technologie Instalovaný výkon Místo a rok instalace

Využití plynu, odplynění skládky plynový agregát, bez využití tepla, TEDOM 376 kW teplo / 300 kW elektřiny Zdounky, 2008/10

Využití plynu, odplynění skládky plynový agregát, bez využití tepla, TTS Martin 245 kW teplo / 200 kW elektřiny Zlín, 2015

Doplnění plynové kotelny, 

vytápění administrativního objektu
kogenerační jednotka, TEDOM 61 kW teplo / 30 kW elektřiny

Praha Běchovice, 

2014/12

Doplnění plynové kotelny,

vytápění bytového domu
kogenerační jednotka, TEDOM 17 kW teplo / 7 kW elektřiny Hlubočky, 2015/10

Doplnění plynové kotelny,

zemědělská výroba
kogenerační jednotka, TEDOM 61 kW teplo / 30 kW elektřiny Hluk, 2016/01

Kogenerační jednotky

Název projektu Použité technologie Instalovaný výkon Místo a rok instalace

Mlékárna teplo a chlad pro technologii, využití odpadního tepla 90 kW chladu / 193 kW tepla Varnsdorf, 2013/12

Aquapark odvlhčování a klimatizace prostoru bazénu 109 kW chladu / 215 kW tepla Perpigan, Francie, 2014/09

Zpracování masných 

výrobků 
teplo a chlad pro technologii 95 kW chladu / 200 kW tepla Brno, 2015/07

GHP - plynová tepelná čerpadla

Výběr z referencí
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Rozsah dodávky divize Energo
společnosti NWT a.s.

Součástí komunikace s investorem je:
•	 Konzultace záměru
•	 Důraz na maximální efektivitu celé technologie
•	 Ekonomika provozu
•	 Výpočet investičních nákladů

Součástí dodávky díla je:
•	 Projektová dokumentace ve všech stupních
•	 Vyřízení povolení na místních úřadech
•	 Spolupráce s generálním dodavatelem stavby
•	 Dodání technologie na klíč
•	 Zaškolení obsluhy a klíčové informace pro získání pro-

vozní podpory
•	 Servis záruční i pozáruční

Preferujeme spolupráci s investorem 
od studie a záměru až po předání
celého díla na klíč.

V případě vybraných projektů je
možné uvažovat o spolufinancování 
záměru.

Jedna z variant je formou EPC (Energy 
Performance Contract) – investice je 
splácena z dosažených úspor energie.

Celkový instalovaný výkon všech realizací: 104,8 MW

Název projektu Použité technologie Instalovaný výkon Místo a rok instalace

Administrativní budova a skladovací prostory elektřina je využita pro vlastní spotřebu 42 kW Hulín, 2008/08

Pozemní elektrárna pro soukromého investora elektřina je určena pro prodej do sítě 1000 kW Domaželice, 2009/11

Střešní elektrárna pro soukromého investora elektřina je využita pro vlastní spotřebu 200 kW Lindfield, WSX, UK, 2012/07

Administrativní budova a skladovací prostory elektřina je využita pro vlastní spotřebu 300 kW Praha - Běchovice, 2012/12

Rod. dům, hybridní elektrárna, baterie LiFePo4 elektřina je využita pro vlastní spotřebu
8 kW výkon panelů

9 kWh kapacita baterií
Kroměříž, 2015/07

Fotovoltaické elektrárny
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www.nwt.cz  |  obchod.energo@nwt.cz |  800 570 570  

NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín


