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VYUŽIJTE NABÍDKU BEZPLATNÉ
PROHLÍDKY TEPELNÝCH ZDROJŮ
LETOŠNÍ LEDEN BYL S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU MINUS 4,6 STUPNĚ DRUHÝM NEJMRAZIVĚJŠÍM LEDNEM ZA POSLEDNÍCH
TŘICET LET, ZAŘADIL SE DOKONCE I DO ŽEBŘÍČKU DVACETI TĚCH NEJCHLADNĚJŠÍCH OD ROKU 1929. RADIÁTORY
STATEČNĚ HŘÁLY MNOHO DNÍ NAPLNO A ZIMNÍ POČASÍ TAK VŠECHNY TEPELNÉ ZDROJE POCTIVĚ PROVĚŘILO.
Právě nyní, v době letní odstávky, je ten
správný čas dopřát svému tepelnému zdroji
za odměnu pravidelnou kontrolu, aby
Vás ani v příštím roce nezaskočila náhlá
porucha a radiátory hřály spolehlivě tak,
jak mají. Všem našim zákazníkům proto
nabízíme kontrolu tepelného zařízení
našimi techniky – při objednání prohlídky
do 30. 6. 2017 Vám zařízení zkontrolujeme
zdarma.
K čemu prohlídka slouží?
U tepelných zařízení, která patří do vlastnictví Tepláren Brno, jsou každoročně v době
letní odstávky prováděny v souladu s vyhláškou pravidelné odborné prohlídky zdrojů
a rozvodů. Zákazníkům však doporučujeme
zkontrolovat i zařízení mimo vlastnictví
tepláren. Pravidelný servis, čištění a výměnu potřebných částí zajistí bezproblémový

provoz během topné sezony, mohou ale
také pomoci snížit náklady na teplo. Pokud
svému tepelnému zařízení dopřejete pravidelnou péči, vrátí se Vám v podobě včasného
odhalení případných nedostatků.
Mnoho majitelů objektů z „úsporných“
důvodů řeší nedostatky tepelných soustav,
které zpozorovali v průběhu zimního období, na vlastní pěst. Mohou si tak ale přivodit
ještě větší problémy. Pro veškeré servisní
a opravářské práce je totiž nutné mít nejen
zkušenosti, ale také potřebná oprávnění.
Jak prohlídka probíhá?
Návštěva revizního technika Tepláren Brno
trvá zpravidla 30 minut a zahrnuje vizuální
kontrolu zdroje včetně tlakoměrů, teploměrů a prověření funkčnosti armatur. V případě zjištění závady Vám nabídneme spolu
s řešením i servis za výhodné ceny.

Zajistěte si včas prohlídku svého tepelného
zdroje technikem Tepláren Brno! Kontaktujte
obchodní úsek do 30. 6. a získejte od nás
prohlídku svého zdroje ZDARMA. E-mail:
obchod@teplarny.cz, tel.: 545 169 321.

KONEC STOLETÍ PÁRY V BRNĚ

Brňané
spotřebují
o 10 až 15 %
tepla méně.

Po dokončení rekonstrukce
emise oxidu uhličitého
klesnou, jako by
z Brna zmizelo
deset tisíc
automobilů.

Proto měníme všechny parovody
v Brně na horkovody. Šetříme
přírodu i peněženky našich
zákazníků.

Nejvýhodnější je teplo bez starostí. Teplárny Brno, a.s.
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DÁLKOVÉ ODEČTY SPOTŘEBY VÁM
ZAJISTÍ BEZPEČÍ A KOMFORT
CHCETE NOVOU TOPNOU SEZONU ZAHÁJIT S KOMFORTNĚJŠÍM A BEZPEČNĚJŠÍM MĚŘENÍM SPOTŘEBY TEPLA A VODY?
PRÁVĚ NYNÍ ZAČÍNÁ VHODNÁ DOBA PRO VÝMĚNU ROZDĚLOVAČŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ (RTN) A VODOMĚRŮ. BYŤ BY STÁVAJÍCÍ
KOMPONENTY MOŽNÁ JEŠTĚ CHVÍLI VYDRŽELY, VÝMĚNA ZA MODERNĚJŠÍ ZAŘÍZENÍ SE ROZHODNĚ VYPLATÍ.
Například už jen proto, že možnost odečtů
„na dálku“ šetří Váš čas a zvyšuje bezpečnost.
Nemusíte si totiž komplikovat denní rozvrh
čekáním na technika, ani mít obavy z triků
podvodníků, kteří této situace mohou využít
jako záminku pro vstup k Vám do bytu.
S poskytováním doplňkových služeb
souvisejících s dodávkou tepla máme bohaté
zkušenosti. Hojně využívanou službou je
právě zajištění měření, odečtů a rozúčtování
nákladů na vytápění a spotřebu studené
a teplé vody, a související instalace a výměny RTN a vodoměrů. Instalujeme zařízení
českého výrobce, které je navíc vybaveno
rádiovým modulem. Právě jeho prostřednictvím je možné provádět odečty spotřeby
dálkově. Instalace jednoho kusu RTN či
vodoměru v bytě zabere zhruba 15 minut,

některá stávající zařízení lze navíc o rádiový
modul jen doplnit.
Dálkové odečty představují vysoce komfortní
službu, v době provádění odečtů totiž nemusíte
být doma. Vše probíhá bez nutnosti vstupu
technika do bytu. Odečty spotřeby na dálku Vám
navíc zajistí bezpečí a ochranu Vašeho soukromí.

Nechejte si zpracovat individuální
nabídku! Podrobnější informace
k možnostem a cenám Vám ochotně
podá pan Martin Brůna na
tel. č. 545 169 288 nebo
e-mailem na bruna@teplarny.cz.
Při větším počtu kusů poskytujeme
zajímavé množstevní slevy.

Pro mě je to
práce na
15 minut.
Vy získáte
komfort,
bezpečí
a ochranu
svého
soukromí!

MODERNIZUJETE SVÉ TEPELNÉ
HOSPODÁŘSTVÍ? MYSLETE NA
INFORMOVÁNÍ TEPLÁREN
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, POKUD V LETNÍCH MĚSÍCÍCH PLÁNUJETE TECHNICKOU ZMĚNU VE VAŠÍ DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ
STANICI (DPS), NEZAPOMEŇTE NÁS O SVÉM ZÁMĚRU INFORMOVAT. JEN TAK VÁM MŮŽEME ZARUČIT, ŽE DODÁVKY
TEPLA A TEPLÉ VODY VE VAŠEM OBJEKTU BUDOU I V BUDOUCNU PROBÍHAT BEZ PROBLÉMŮ.
Při plánování výměny starého zařízení za nové
bychom Vás rádi požádali o následující postup:
Pokud technické řešení rekonstrukce
připravuje Vámi externě najatý projektant,
dokumentaci před samotnou realizací pro
jistotu zkonzultujte s Teplárnami Brno.
Důvod, proč tuto důležitou informaci
zahrnují i Vaše smluvní podmínky dodávky
tepelné energie, je prostý – soustava zásobování tepelnou energií je složitý systém,
jehož parametry jsou optimálně nastaveny
pro spolehlivou dodávku tepla na základě
typu a výkonu tepelného zařízení ve Vašem
objektu. Ne každé zařízení, které je na
trhu dostupné, je vhodné pro napojení do
stávající soustavy a jeho instalace Vám

může způsobit nemalé potíže. Odborník
z Tepláren Brno dokáže posoudit vhodnost
projektantem vybraného zařízení a v případě nesouladu je schopen doporučit vhodnější řešení, které Vám zajistí jak úsporný
provoz, tak vysoký komfort služby.
V poslední době jsme zaregistrovali
několik případů, kdy bez konzultace

s Teplárnami Brno došlo u zákazníka
k výměně zařízení pro ohřev teplé vody
(tj. bojleru) a následně vznikly komplikace
v dodávkách teplé vody do jednotlivých
bytů v domě. Jakmile je již rekonstrukce
zařízení provedena, je složité, s ohledem
na značně nákladnou investici, vzniklou
situaci napravovat.

Pokud nevíte, s kým a jak modernizaci tepelného zařízení ve svém objektu řešit,
obraťte se na svého obchodníka v teplárnách. Zajistí Vám potřebné informace
a nechá Vám zpracovat nabídku technického a ekonomického řešení, které následně
můžete nechat zrealizovat externí firmou. Na koho se obrátit Vám poradí Vyhledávač
obchodníků na našich webových stránkách: www.teplarny.cz/najdi-obchodnika.
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