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Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 – moderně topit, chladit i regulovat To vše včetně
nejnovějších trendů v oblasti klasického, moderního a alternativního vytápění, nabídne 13.
ročník veletrhu. Veletrh Moderní vytápění 2018 j e již tradičně zaměřený na nejnovější
technologie. Stále rostoucí počet vystavovatelů nabízí klasické zdroje v modernizovaném
pojetí a alternativní zdroje nahrazující klasiku a možnostmi kombinací. Veletrh se ponese v
duchu aktuálních témat Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. Kromě poradenství a
přednášek k těmto tématům (EkoWATT, Státní fond životního prostředí ČR), si návštěvníci
budou moci vybrat i z celé řady dalších, například: Vytápění a větrání budov s téměř nulovou
spotřebou energie (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT), Možnosti
využití fotovoltaiky v bytových domech (Česká fotovoltaická asociace, z. s.) či Individuálně
stavěná topidla v tradičním i moderním bydlení (Cech kamnářů ČR) a mnoho dalších.
Nebude chybět ani atraktivní soutěž, výherce získá designově propracovaný zahradní stůl s
plně funkčním ohništěm „Patio Flame Madrid“ od společnosti Vanellus Energy s.r.o a mnohé
další hodnotné ceny. Již od roku 2020 vejdou v platnost přísnější ekologické normy ve
stavebnictví. Bude možné stavět budovy pouze s tzv. téměř nulovou spotřebou energie
anebo domy pasivní. Toto rozhodnutí znamená i výzvu v mnoha směrech ve vytápění budov.
Volba spotřebičů pro téměř nulový či pasivní dům už nebude jen otázkou maximálního
výkonu při minimálních nákladech, ale optimálního výkonu, flexibility a kompatibility s
ostatními složkami inteligentního domu. Řadu atraktivních novinek nabídnou firmy zvučných
jmen, zastupujících široké spektrum technologických směrů. Mezi početnými novinkami pak
uvidíte například Vitoligno 100-S – kompaktní zplyňovací kotel na kusové dřevo hodící se jak
pro monovalentní, tak bivalentní provoz; AquaMaster 90 Inverter - unikátní tepelné čerpadlo
země-voda s EVI kompresorem a s modulací topného výkonu od 7 do 48 kW; tepelné
čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2040-6 pro použití v rodinných domech a menších
komerčních budovách (s tepelnou ztrátou 2-6 kW); krbová kamna Pinerolo - moderní
dvouplášťová konvekční krbová kamna s vysokou účinností a akumulací do kamene a
ovládáním přívodu spalovacího vzduchu systémem Easy control; peletová kamna HSP 6 s
výměníkem spojující v sobě pocit klasického rodinného krbu a schopnost vytápět celý dům s
automatickou regulací teploty a možností ovládání chytrým telefonem.
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