
PROČ PLATÍTE ZBYTEČNĚ AŽ 30 %
ZA TEPLO, KTERÉ NEPOTŘEBUJETE?

Do většiny domů vytápěných z teplárny je dodávána teplejší voda, než je potřeba a dochází ke 
zbytečnému přetápění. Tomu nemohou zabránit ani termoregulační ventily na radiátorech.

Jste závislí pouze na rozhodnutí teplárny, kdy a jak se bude topit a dostáváte teplo bez ohledu na 
to, kolik ho v danou chvíli skutečně potřebujete.

+420 702 072 737
INFO@CISTETOPENI.CZ

PŘETÁPĚNÍ O 2°C
ZVYŠUJE SPOTŘEBU AŽ O 15%.

AUTOMATICKÁ REGULAČNÍ JEDNOTKA Musíte zabránit přebytečnému 
teplu vůbec vstoupit do 
Vašeho domu! Řešením je 
instalace automatické 
regulační jednotky na přívod 
tepla, která zajistí Vašemu 
domu jen tolik tepla, kolik 
právě potřebuje.

Pokud takovou regulační 
jednotku nemáte, platíte až 
30% tepla zbytečně!

AUTOMATICKÁ
REGULAČNÍ JEDNOTKA
ZAJISTÍ VAŠEMU DOMU 

JEN TOLIK TEPLA, KOLIK 
PRÁVĚ POTŘEBUJE.

UŠETŘÍTE AŽ 30%.

vysoký výkon nízká spotřeba

teplárna

PŘETÁPÍ

dům potřebuje k 
vytopení 65 °C, ale 

dostává 70 °C

70 °C > 65 °C
PŘETÁPÍ

dům potřebuje k 
vytopení 60 °C, ale 

dostává 70 °C

70 °C > 60 °C

NEPŘETÁPÍ
A ŠETŘÍ

dům potřebuje 55 °C, 
regulační jednotka zajistí, že 

dostává právě 55 °C

regulační jednotka

55 °C = 55 °C



Montáž regulační jednotky nevyžaduje přístup do bytů - vše se řeší ve sklepě na patě 
objektu.

INSTALACÍ REGULAČNÍ JEDNOTKY ZÍSKÁTE:

Okamžitou úsporu nákladů na vytápění pro všechny obyvatele až 30%

Možnost individuálního nastavení = topíte si sami jak chcete

Už žádné zbytečné přetápění nebo dodávka tepla v létě !

Odstranění hlučnosti topení

Opakované využití nespotřebovaného tepla

Omezíte nežádoucí efekt “vytápění stoupačkami”

Záruku, pravidelný odborný servis a kvalifkovaný dohled dispečingu

Bezobslužný, plně automatický provoz
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Bytový dům Fráni Kučery, Příbram (20 bytových jednotek) ......................................... 
Bytový dům Masarykova, Plzeň (24 bytových jednotek) .................................................
Bytový dům Trytova, Praha (54 bytových jednotek) ..........................................................
Bytový dům Holandská, Znojmo (32 bytových jednotek) ..............................................
Bytový dům Hackerova, Praha (72 bytových jednotek)....................................................
Bytový dům Vratimovská, Praha (100 bytových jednotek).............................................

Další příklady:

úspora 18 %
úspora 26 % 
úspora 22 %
úspora 29 %
úspora 25 %
úspora 31 %

CHCI ŠETŘIT

+420 702 072 737
INFO@CISTETOPENI.CZ

Spotřeba tepla se díky instalaci regulační jednotky snížila o více než 25 %. Náklady na 
vytápění klesly oproti okolním domům (stejný typ a zateplení) o 110.000 Kč za rok.
Byty v domě jsou nyní vytápěné rovnoměrně, vytápění je plynulé a bez výrazných skoků, 
které systém CZT v zatepleném domě způsoboval, zmizelo také hučení a zvuky v topení. 
Zejména na konci topné sezóny je vytápění řízené dle skutečné venkovní teploty s vazbou 
na předpověď, byty tak nejsou přetápěné a dochází ke značným úsporám.

Příklad:

36 bytových jednotek, po zateplení, nová plastová okna
PANELOVÝ DŮM, PRAHA 4

25 % nižší spotřeba tepla

nižší náklady na vytápění 110.000 Kč
o

o

vysoký výkon nízká spotřeba


