
NEVYMYSLELI SME NOVÝ ZDROJ ENERGIE.
VYUŽÍVAME TEN, KTORÝ SA U VÁS UŽ
NACHÁDZA A JE PRAKTICKY ZADARMO.



Vyvinuli sme systém, ktorý 
šetrí náklady potrebné na 
prípravu teplej vody a na 
vykurovanie
Získavanie tepla z odpadovej vody predstavuje pomerne 
novú technológiu. Jej základom je recyklácia energie 
z použitej vody alebo z odvetrávaného vzduchu. Systém 
vieme nainštalovať do každého objektu. Dokáže vám ušet-
riť až 90 % energie potrebnej na prípravu teplej vody a 20 % 
energie potrebnej na vykurovanie. To predstavuje 
60 - 75 % z celkových nákladov na teplo.



Návratnosť je zaručená,  
šetrenie financií tiež
Nezáväzne a zadarmo vám spracujeme cenovú ponuku, 
z ktorej bude zrejmé, koľko vďaka naším systémom ušetríte 
na príprave teplej vody, prípadne na vykurovaní. Návratnosť 
investície do systému je rýchla, úver splácate ušetrenými 
financiami. Návratnosť si vyrátate na našej kalkulačke alebo 
vám ju po telefonickej či osobnej dohode vypočítame my. Opäť 
nezáväzne a zadarmo.



Systémy úzko spolupracujú,  
odporúčame realizovať ich 
spolu
Systémy riešia teplú vodu aj vykurovanie - dve najdrah-
šie položky v rozpočte bytového domu (budovy). V praxi 
sa nám preto osvedčilo nainštalovanie oboch systémov 
súčasne. ERcuper® Water využijete na prípravu teplej 
vody, vykurovanie vám zabezpečí ERcuper® Air. Šetrenie 
za energie bude efektívnejšie.

VIAC INFO 
NA WEBE



Rekuperácia tepla 
z odpadovej vody  
ERcuper® Water
Využíva teplo z odpadovej vody v kanali-
zácii. Toto teplo použije na prípravu ďal-
šej teplej vody. V prípade prebytku teplej 
vody môže systém získaným teplom aj 
vykurovať. 

Rekuperácia tepla 
z odpadového 
vzduchu  
ERcuper® Air
Využíva teplo z odpadového vzduchu 
zo strešného odvetrania budovy alebo 
bytového domu. Systém použije teplo 
na prípravu teplej vody alebo na vykuro-
vanie, vždy podľa potreby.



Príprava  
teplej vody so 
systémom 
ERcuper®  
Water

Ohrev odpadovou vodou 
vám ušetrí až 90 % energie 
potrebnej na prípravu 
teplej vody
Ak systém odoberie viac tepla, ako je možné v danej 
chvíli spotrebovať, môžeme teplo dodať do vykurovacej 
sústavy (ideálne v prípade nadstavby o systém ERcuper® 
Air, ktorý odoberá teplo z odvetrávaného vzduchu). 
Prípadne prebytočné teplo uskladníme ako rezervu pre 
prípravu ďalšej teplej vody. Teplo sa nestratí, zužitkuje sa 
do posledného joula.

Naše inteligentné riešenie pripraví teplú vodu vďaka 
teplu získanému z odpadovej vody. Odber z centrálne-
ho zdroja tepla klesne na potrebné minimum a v praxi 
máme overené, že vlastníci bytov ušetria cca 60 až 75 % 
z pôvodných nákladov na teplú vodu.



VYRÁTAJTE SI ÚSPORU  
V NAŠEJ KALKULAČKE

 ■ EFEKTÍVNA RECYKLÁCIA ENERGIE,  
EKOLOGICKÉ A NÁVRATNÉ RIEŠENIE

 ■ Odoberá teplo z kanalizácie, 
ktoré už bolo zaplatené a využilo by sa len raz

 ■ Technické riešenie je možné v každej budove

 ■ Pre inštaláciu stačí miestnosť do 40 m2

 ■ Bezhlučná prevádzka bez zápachov

 ■ Teplú vodu do 55 °C budete mať nepretržite

 ■ Nahradí doterajšieho dodávateľa teplej vody, 
odber teplej vody klesne na nevyhnutné minimum

 ■ Oplatí sa aj v bytovom dome  
s vlastnou kotolňou
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Na telefónnom čísle 
0915 999 777 vám radi 
vysvetlíme podrobnosti



w

 

Od centrálneho 
zdroja sa 
neodpojíte

Teplú vodu 
vám zabezpečí 
kanalizácia

Ušetríte až 90 % 
energie potrebnej 
na prípravu teplej 
vody

Aj vykurovať 
môžete potom 
lacnejšie

Teplo, aj teplú vodu budete
môcť naďalej odoberať od
svojho zmluvne zabezpečené-
ho dodávateľa, ale len 
v prípade potreby.

Systém ERcuper® Water 
zachytí teplo z kanalizácie 
a použije ho na prípravu 
novej teplej vody, ktorú pošle 
priamo k vám. Prebytočné 
teplo môže systém dodať do 
vykurovania.

To sa rovná 60 až 75 % 
z doterajších nákladov na 
teplú vodu. Ušetrené finančné 
prostriedky môžete použiť 
na opravy a rekonštrukciu 
bytového domu (budovy) alebo 
na splátky úveru. 

Technológiu je možné 
rozšíriť o zachytávanie 
tepla z odvetrania, ktoré je 
v kúpeľni, v kuchyni a pod. 
Toto dodatočne získané teplo 
môže ohrievať vodu, alebo 
vykurovať.

 ■ Ekologicky využijete energiu, za ktorú ste už raz 
zaplatili

 ■ Prípravu drahej teplej vody od centrálneho dodávateľa 
znížite na úplné minimum

 ■ Úspora na prevádzkových nákladoch

 ■ Náklady na teplo klesnú v celom bytovom dome (bu-
dove)

 ■ Prispejete k zdravšiemu a čistejšiemu životnému 
prostrediu vďaka zníženiu tvorby emisií CO2, ktoré sú 
vypúšťané do ovzdušia pri výrobe tepla spaľovaním 
fosílnych palív ako zemný plyn, uhlie, drevo

 ■ Oplatí sa aj v menších bytových domoch

 ■ Návratnosť systému (technológie) je vo veľkých 
budovách veľmi rýchla

 ■ Šetrenie na energiách prinesie finančné prostriedky  
pre nové investície

 ■ Novostavba si splní energetickú efektívnosť, ktorú 
potrebujete pre získanie certifikátov ako BREEAM 
a LEED



Vykurovanie 
so systémom 
ERcuper® Air
Bytové domy (budovy) majú na svojich strechách umiestnené 
odvetrávanie z kúpeľní, z toaliet a z kuchýň, cez ktoré nepretrži-
te prúdi teplý vzduch. Vzduch má spravidla teplotu medzi 
21 až 23 °C. Paradoxne, pre okolie ani pre životné prostredie nie 
je potrebné, aby bol vypúšťaný ako teplý. Vy by ste jeho teplo 
vedeli zužitkovať na vykurovanie, alebo na prípravu teplej vody.



Odpadový vzduch s teplotou 
21 – 23 °C môže zohriať 
vykurovaciu vodu až na 65 °C
Počas mesiacov, kedy nie je vykurovanie potrebné, 
môže systém zachytené teplo použiť na prípravu 
teplej vody.

 ■ Nezávislosť od kotolne, teplárne

 ■ Vykurovanie bude fungovať za akýchkoľvek podmie-
nok

 ■ Náhradné vykurovanie v prípade výpadku primárne-
ho zdroja

 ■ ERcuper® Water + ERcuper® Air = 
dve najväčšie položky rozpočtu vo vašich rukách

 ■ Technické riešenie je možné v každom bytovom 
dome (budove), zariadenie potrebuje max. 40m2



K strešnému odvetraniu nainštalu-
jeme systém ERcuper® Air, ktorým 

zachytíme odpadový vzduch 
odchádzajúci z vášho bytového 

domu (budovy).

Systém vďaka softvéru odoberie 
z odpadového vzduchu teplo. Toto 

teplo vráti do budovy (bytového 
domu), ochladený odpadový 

vzduch vypustí späť do prostredia.

Získané teplo použijeme na účely 
vykurovania alebo na prípravu 

teplej vody. Softvér vieme nasta-
viť podľa individuálnych potrieb 

a spotreby budovy (objektu).



Príklad: 
Ako  
počítať  
šetrenie 
v praxi

VIAC PRÍKLADOV SME PODROBNE 
ROZPÍSALI NA WEBE



Obyvatelia bytového domu so 70 bytmi spotrebujú ročne 2 600 m3 
teplej vody. Ceny za prípravu teplej vody sa bežne pohybujú v rozpätí 
8 - 13 €/m3. Pre zjednodušenie berme do úvahy priemer, čiže 
10 €/m3. Obyvatelia teda ročne zaplatia teplárenskej spoločnosti 
za prípravu teplej vody 2 600 x 10 = 26 000 €. 
 

Náklady na teplú vodu = 26 000 €/rok
Náš systém dokáže zabezpečiť prípravu teplej vody v rozpätí cien 
3,8 - 4,2 €/m3 (priemerne 4 €/m3) vrátane prevádzkových nákladov. 
Takto by obyvatelia ročne za zvýšenú spotrebu elektriny potrebnú na 
zachytenie odpadového tepla a prípravu teplej vody vrátane servisu 
zaplatili 10 400 €. Úspora by predstavovala 15 600 € za jeden rok. 
 

Náklady na zachytenie odpadového 
tepla = 10 400 €/rok 
Úspora s naším systémom = 15 600 €/rok
Na dosiahnutie tejto úspory je však potrebné zrealizovať investíciu do 
vybudovania technológie ERcuper® Water v cene približne 140 000 €.

Investícia do ERcuper® Water = 140 000 € 
Návratnosť = 8,9 roka
Návratnosť investície sme počítali pri súčasných cenách energií. Ak 
však zoberieme na vedomie fakt, že za posledných 13 rokov sa cena 
tepla zdvojnásobila, je zjavné, že pri rovnakom náraste cien energií sa aj 
návratnosť investície značne skráti. Zvýšená cena elektriny pritom oby-
vateľov bytového domu výrazne nepostihne, pretože elektrina tvorí len 
nepatrné percento z energie, ktorú spotrebujú na prípravu teplej vody.



Čím budú energie drahšie,  
tým viac vďaka naším systémom ušetríte
Ak by obyvatelia modelového bytového domu (70 bytov) chceli ušetriť aj na vykurovaní, 
náš systém ERcuper® Air dokáže zo vzduchu zo strešného odvetrania (t. j. z odvetrá-
vania digestorov v kuchyniach, z odvetrania kúpeľne a WC) zachytiť počas vykurovacej 
sezóny približne 160 000 kWh tepelnej energie a vrátiť ju späť do vykurovacej sústavy 
(objektu), čím sa aj spotreba tepla potrebného na vykurovanie zníži.

 

ERcuper® Air: +160 000 kWh 
tepelnej energie/rok
Pri priemerných cenách dodávateľov tepla (0,1 €/kWh, fixná + variabilná zložka) doká-
žeme bytovému domu znížiť poplatky za vykurovanie o 16 000 € ročne.

 

Úspora s naším systémom = 7 500 €/rok
Na dosiahnutie úspory je však potrebné zrealizovať investíciu do inštalácie nášho 
systému ERcuper® Air v cene približne 65 000 €. Na zachytenie unikajúceho tepla sa 
spotrebuje približne 48 000 kWh elektrickej energie, za ktorú obyvatelia domu zaplatia 
necelých 7 000 € ročne. Za servis nášho zariadenia zaplatia približne 1 500 € ročne. 
Konečná úspora predstavuje 7 500 € ročne, návratnosť investície by bola 8,7 roka. 
Postupným zvyšovaním cien energií sa však návratnosť výrazne skráti a platí to, čo sme 
už spomínali; čím budú energie drahšie, tým viac ušetríte.

 

Investícia do ERcuper® Air = 65 000 €
Návratnosť = 8,7 roka



Košice, 
Ulica Boženy Němcovej 

10 – 12

Referencia: 
Bytový dom
Obyvatelia z bytového domu v Košiciach potrebovali 
znížiť ročné náklady, ktoré vznikali pri odbere teplej vody 
a tepla na vykurovanie. Centrálny odber im po osamo-
statnení okolitých bytových domov od teplárne značne 
zdražel. Oni však naďalej potrebovali odoberať aj teplú 
vodu, aj teplú vykurovaciu vodu. Vznikla myšlienka osa-
mostatniť sa odpojením od pôvodného dodávateľa tepla 
vybudovaním vlastnej kotolne. Zákon im však tento plán 
nedovolil zrealizovať. Vysoké faktúry za teplú vodu a teplo 
platili obyvatelia naďalej...

VIAC REFERENCIÍ 
NA WEBE



Rozhodli sme sa bytovému domu pomôcť inštaláciou nášho
systému ERcuper® Water. Práve opätovné získavanie tepla
z odpadovej vody dokáže ušetriť značné náklady na teplú vodu,
ktorú obyvatelia potrebujú v byte denne. Stavebné povolenie 
pre inštaláciu nebolo potrebné, nutné bolo len vybavenie úve-
ru. S tým sme však bytovému domu pomohli. Naše zariadenie 
zabralo len 40 m2 (bytový dom má 88 bytov). Od októbra 2018 
už majitelia bytov vďaka ERcuper® Water naplno šetria. My 
sme systém naďalej monitorovali s cieľom dostať sa z 80 % 
úspor na 90 % úspor.

88 
bytov

2018 
október

7 
mesiacov

V bytovom dome sa 
nachádza celkovo 
88 bytov

Začiatok prevádzky 
systému ERcuper® 
Water

Toľko trvalo vyladenie 
technológie, pretože 
šlo o pilotný projekt

88,2 % 
potreba

12 
mesiacov

100 % 
tepla

Po 7-mich mesia-
coch sme prípravu 
teplej vody vedeli 
zabezpečiť až na 
88,2 %

Po ďalších 5 mesia-
coch sme zvýšili po-
diel dodanej teplej 
vody na 99,5 %

Dnes garantujeme 
prípravu teplej vody 
ohrevom odpadovým 
teplom na 100 %



Časté 
otázky

OTÁZKY ZODPOVIEME 
AJ CEZ ON-LINE 
FORMULÁR

Hrozí pri ohrievaní teplom 
z odpadovej vody kontaminácia 
pitnej?
Odpadová a pitná voda nikdy do kontaktu neprídu. Zariadenie je 
hermeticky utesnené a nehrozí ani kontaminácia, ani zápach.

Je zariadenie hlučné?
Technológia (systém) na získavanie tepla z odpadovej vody sa na-
chádza v uzavretej miestnosti, ktorá je konštruovaná tak, aby bola 
zvukotesná. Zariadenie na zachytávanie tepla z odpadového vzdu-
chu je umiestnené predovšetkým na streche, takže jeho prevádzka 
nikoho neobťažuje ani neobmedzuje.

Budeme po inštalácii systému 
cítiť zápach z kanalizácie?
Kanalizačné potrubia sú vo vašej budove stále. Nepretržite v nich 
prúdi použitá voda z umývania, prania alebo zo sprchovania. In-
štalácia nášho systému neznamená budovanie novej kanalizačnej 
siete. Systém sa umiestňuje k existujúcej sieti, z ktorej si len odo-
berá teplo cez výmenník tepla. Nič neostane otvorené, nič nebude 
prenikať, nič teda nebude zapáchať či znepríjemňovať váš život.



Je potrebné domontovať 
niečo v každom byte?
Nie. Systém nainštalujeme do jednej miestnosti v rámci objek-
tu, v prípade vykurovania časť technológie ostáva na streche. 
Inštaláciou nášho systému sa akékoľvek montážne práce 
skončia.

Ako presvedčiť vlastníkov 
bytov?
Chápeme, že ak sa vlastníci bytov majú zaviazať úverom na 
montáž tohto zariadenia, musia mu veriť, poznať jeho výhody, 
detaily. Pomôžeme vám! Vypracujeme kalkuláciu, na ktorej 
vám ukážeme predpokladané úspory. Radi prídeme na zhro-
maždenie vlastníkov a osobne sa o problematike porozpráva-
me.

Koľko celý systém stojí?
Treba rátať so sumou minimálne 100 000 €. Systém je kalkulo-
vaný individuálne, každá budova má totiž inú spotrebu. Cenová 
ponuka je nezáväzná a zadarmo. Na systémy sa dá čerpať úver.



Ing. Zdenko Miko
obchodný riaditeľ

+421 915 999 777
info@energiareal.sk

sídlo:

ENERGIA REAL, s.r.o.
Krivá 7
040 01 Košice

IČO: 47590289
DIČ: 2024018876
IČ DPH: SK2024018876

prevádzka:

ENERGIA REAL, s.r.o.
Kpt. Jaroša 4
040 22 Košice

Recyklujeme
energiu pre vás

VIAC INFORMÁCIÍ NA 
ENERGIAREAL.SK

Túto brožúru sme vytlačili na 100 % recyklovaný papier
s FSC certifikátom. Drevo použité na výrobu papiera 
bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne 
a ekonomicky zodpovedne. Papier má tiež certifikáciu 
Modrý anjel. Tá zaručuje, že pri výrobe papiera neboli 
použité chemikálie a spotreba vody a energie bola 
obmedzená na minimum.


