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Nemusíte se obávat, že
v době  instalace se přeruší
vytápění domu a budete
ně kolik dní bez tepla. Jak
vlastně průběh výměny za
dosavadní kotel na pevná
paliva nebo za plynový či
elektrický kotel probíhá?

Doba mon−
táže je zpra−
vidla jeden
den. Před tím
má náš zá−
kazník mož−
nost některé
přípravné prá−

ce si dle našich
instrukcí sám zajistit a tím se mu ce−
na instalace snižuje. Pokud potřebu−
jete  vše nechat na nás, samozřejmě
stavební přípravu zabezpečíme. 

V  případě, že se
tepelné čerpadlo ne−
zavěšuje na stěnu
domu, je zapotřebí
připravit  základové
pasy pod vnější jed −
notku. Prostup do
domu si můžete sa−
mi připravit nebo 

využít našeho „jádrového vr −
tání“. Vyvrtat otvor trvá několik
minut včetně vrtání betono−
vých nebo žulových soklů. 

Před montáží společně po−
soudíme odvod vznikajícího
kondensátu u vnější jednotky.
Tento bod stavební přípravy

není možné podceňovat, neboť
množství zkondenzované vody může
být více jak 10 l za den. Je žádoucí,
aby se voda vsakovala do terénu ne−
bo odváděla do deš ťové kanalizace. 

Dále před montáží společně vyřídí−
me žádost o připojení tepelného čer−
padla k  elektrické síti a dohodneme
se s vámi, kdo připraví elektrický pří−
vod  do místa, kde bu de vnitřní část
tepelného čerpadla. 

Poslední co zbý  vá, je provedení
úpra vy otopného sys tému pro připo−

jení  trubek k tepelné−
mu čerpadlu. Zpra vidla
se toto provádí naší fir−
mou v  den montáže
tepelného čerpadla.  

Dle konkrétní  situ−
ace v  některých pří−
padech dokonce ani
stávající otopný sys−

tém nevypouštíme, ale místa při −
pojení zamrazíme. 

Instalace v topném období má do−
konce své přednosti. Te pelné čer −
padlo rovnou spus tíme  a zá kazník si
ověří, jak mu nastavení  vyhovuje.

Prvního října minulého roku se
otevřela možnost podávat žádosti
o„KOTLÍKOVÉ DOTACE“. Všichni

naši zákazníci
mají žádosti po −
 dané a tím té−
měř jisté přizna−
né plnění, které
je 80 až 85 %
z  fakturo va né

částky do max. výši 150 000 Kč.
Takže obdrží až 127 500 Kč.

Podmínkou přiznání dotace je
odstranění kotle na pevná paliva
první a druhé emisní třídy a insta−
lovat tepelné čerpadlo. Žádné 

zateplení domu, nebo jiné úpravy
není potřeba pro vádět.

V těchto dnech žádosti o kotlíko−
vou dotaci můžete nadále podá−
vat! Žá dosti padají do „zásobníku“
a odtud se při uvolnění finančních
prostředků přesouvají do evidence
žadatelů.

Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Instalace tepelných čerpadel v topné sezoně

Ohýbačka trubek

Jádrové vrtání

Lisovačka Cu 
trubek REMS


