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AŽ 75% ENERGIE SPOTŘEBOVANÉ KOMPRESOREM LZE ZÍSKAT ZPĚT V PODOBĚ TEPLA! 
 

Rekuperace odpadního tepla z kompresoru je možností, jak skutečně výrazně zefektivnit výrobu stlačeného vzduchu pomocí 
šroubových nebo lamelových kompresorů se vstřikem oleje.  
 

Vyrábět stlačený vzduch s třetinovou investicí energie? Ano. Je to možné. 
 

Řada výrobních podniků vyrábí stlačený vzduch pomocí elektrických šroubových nebo lamelových kompresorů se vstřikem oleje. 
Současně také potřebuje množství teplé užitkové vody, musí zabezpečit vytápění výrobních i administrativních prostor, potřebuje 
ohřev médií pro technologie, temperaci samotných technologií apod.  
Kompresory obecně jsou stroje produkující velké množství odpadního tepla (až 95% energie vložené do kompresorů se přemění 
v teplo). A právě zde, je-li jak odpadní teplo upotřebit, se otevírá možnost značné úspory.  
 
Jaké jsou tedy vhodné podmínky pro využití odpadního tepla z kompresoru? 
 

 Šroubový nebo lamelový kompresor se vstřikem oleje už od jmenovitého příkonu 7,5 kW 
 Vytížení kompresoru/kompresorů alespoň 40% 
 Možnost upotřebit odpadní teplo pro vytápění, temperaci, ohřev TUV 

 
Návratnost investice se pak odvíjí od vytížení kompresoru, množství tepla, které lze upotřebit, a ceně energie, jejíž spotřebu 
rekuperací snížíme. (plyn, el. energie, nakupovaná teplá voda, pára). 
Návratnost investice se tak nejčastěji pohybuje od 6 do 24 měsíců. 
 
RRRReferenční příkladeferenční příkladeferenční příkladeferenční příklad    instalace:instalace:instalace:instalace:    
    
Kompresorová stanice   3 kusy šroubových kompresorů o jmenovitém příkonu 37 kW 
Instalace rekuperace    4/2012 
Využití odpadního tepla   ohřev podzemních nádrží s technologickým olejem 

ohřev TUV  
ohřev demineralizované vody 
ohřev odpadních vod. 

Vytížení kompresorů   24/7 , souběh 1,75 kompresoru tzn. průměrný příkon cca 65 kW 
Objem celkové investice   410.000,- Kč bez DPH 
Uspořená energie   elektrická 
Investice se v úspoře vrátila  12 měsíců po instalaci 
 
Bilance vychází z informací, které laskavě poskytl uživatel z archivovaných dat. 
Uživatelem je společnost Visko Teepak, s.r.o., informace poskytl Ing. Martin Dostál. Děkujeme. 
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Pokud Vás možnost rekuperace ve vašem provozu zajímá, obraťte se na Pokud Vás možnost rekuperace ve vašem provozu zajímá, obraťte se na Pokud Vás možnost rekuperace ve vašem provozu zajímá, obraťte se na Pokud Vás možnost rekuperace ve vašem provozu zajímá, obraťte se na nás.nás.nás.nás.    
 

 Navštívíme Vás a posoudíme vhodnost instalace rekuperace a následně navrhneme typ a způsob rekuperace 
 Vyčíslíme investiční náklady a zpracujeme pro Vás kalkulaci návratnosti investice 
 Pomůžeme Vám s posouzením situace vzhledem ke stavu kompresorové stanice a plánovaných změn 
 Zpracujeme pro Vás konkrétní návrh řešení - projekt 
 Nainstalujeme kompletní rekuperaci, uvedeme ji do provozu a zaškolíme obsluhu. 

 
Pro posouzení vhodnostiPro posouzení vhodnostiPro posouzení vhodnostiPro posouzení vhodnosti    rekuperace potřebujeme znát vrekuperace potřebujeme znát vrekuperace potřebujeme znát vrekuperace potřebujeme znát v    první první první první řadě tyto informaceřadě tyto informaceřadě tyto informaceřadě tyto informace::::    

    
                                                                 kompresor č.1                 kompresor č.2                 kompresor č.3                 kompresor č.4 

Jmenovitý příkon kompresoru   

Přibližné vytížení kompresoru 

 

Pracovní doba kompresorů  

 

Možnost využití odpadního tepla   

ohřev TUV 

vytápění 

jiné – jaké? 

 

Proč právě sProč právě sProč právě sProč právě s    námi?námi?námi?námi?    

 Máme v dané oblasti bohaté zkušenosti získané více jak desetiletou činností. 
 Zpracováváme dodávky jako komplety a garantujeme parametry celku. 
 Naší snahou je navrhnout co nejefektivnější a nejbezpečnější řešení šité „na míru“ Vašim potřebám. 
 Navrhneme ta zařízení, která jsou pro danou aplikaci nejvhodnější, nikoli ta nejdražší. 

 

 

  kW   kW   kW   kW 

 MTH/den 

pracovních směn/den směna má hodin: 

Jakou energii používáte nyní: 

Jakou energii používáte nyní: 

Jakou energii používáte nyní: 

Kolik vás tato energie stojí: 

Kolik vás tato energie stojí: 

Kolik vás tato energie stojí: 

pracovních dnů/rok 

 MTH/den  MTH/den  MTH/den 

Společnost EnergoSpolečnost EnergoSpolečnost EnergoSpolečnost Energo    Segment s.r.o.Segment s.r.o.Segment s.r.o.Segment s.r.o. se zaměřuje na kompletní realizace v oblasti energetiky pro průmyslové podniky. 
Svým zákazníkům zajišťujeme služby od prvotního posouzení a návrhu řešení až po kompletní realizaci a zajištění servisu. 
 

    

  MaR       
 potrubní rozvody    
 projekční činnost     
 rekuperace     
 vizualizace a vzdálený dohled       

 revize tlakových nádob     
 revize el. zařízení     
 instalace  v kontejnerovém  provedení   
 zástavby ze sendvičových panelů    
 tepelné a  hlukové izolace 

 
Energo Segment s.r.o. 
Otakara Ševčíka 835/42 
636 00 Brno 
 

enset@enset.cz 
tel.: +420 722 825 026 
www.enset.cz 

 

 kompresorové stanice     
 úprava stlačeného vzduchu     
 generace dusíku         
 průmyslové chlazení        
 vzduchotechnika  

Partner: 


