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Nová průmyslová hala koncernu Muehlbauer v Nitře
využívá k vytápění, chlazení a ohřevu vody systém NIBE
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(9. 2. 2021) Zá mě rem koncernu bylo zajiš tě nı́ ekologické ho provozu celé ho objektu a komfortnı́ho
vnitř nı́ho prostř edı́ pro zamě stnance
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Nová průmyslová hala koncernu Muehlbauer v Nitře využívá k vytápění, chlazení a ohřevu vody
systém NIBE
Meziná rodnı́ koncern Muehlbauer, který pů sobı́ v oblasti elektromobility, solá rnı́ch technologiı́, prů myslu
4.0 a inovativnı́ch softwarový ch ř eš enı́, nedá vno otevř el novou prů myslovou halu v Nitř e o celkové ploš e
té mě ř 10 000 m2. Tř etı́ etapa zdejš ıh
́ o areá lu, která zahrnuje technologickou č ást a administrativnı́
prostory pro zamě stnance, se zamě řuje na vý zkum a vý voj prototypů zař ıź enı́ pro vý robu elektronický ch
ID-dokumentů . Ekologické vytá pě nı́, chlazenı́ a ohř ev teplé vody v nı́ zajiš ťuje soustava š esti kaská dovitě
propojený ch tepelný ch č erpadel systé mu země -voda NIBE F1345-60 v energetické tř ıd
́ ě A+++, akumulač nı́
ná drž e NAD 2000 v1 o objemu 2 000 litrů a nepř ım
́ otopné ho zá sobnı́ku vody OKC 1000 NTR/HP.
Zá mě rem zadavatele energetické ho systé mu, koncernu Muehlbauer, bylo zajiš tě nı́ ekologické ho provozu
celé ho objektu a komfortnı́ho vnitř nı́ho prostř edı́ pro zamě stnance, a to pomocı́ ú sporné , tiché a
bezprů vanové technologie s dlouhou ž ivotnostı́. Za jeho realizacı́ stojı́ ^irma EPITREND (partner
společ nosti NIBE Energy Systems, vý hradnı́ho dodavatele š vé dský ch tepelný ch č erpadel NIBE a NIBE „S"
do Cb eské republiky a na Slovensko), která se specializuje na montá ž a servis environmentá lně š etrný ch
zdrojů tepelné energie.
„Nová průmyslová hala v Nitře je moderní po architektonické i technologické stránce. Primárním zdrojem
energie pro kaskádu tepelných čerpadel systému země-voda o celkovém výkonu 360 kW je zde soustava 42
geotermálních vrtů s délkou sondy 135 metrů, sekundárním pak průmyslové podlahové vytápění v přízemí a
temperované stropní betonové jádro v navazujících patrech. Právě toto řešení, které pracuje v nízkoteplotním
režimu, totiž dovoluje efektivně využívat alternativní zdroje energií, jako jsou tepelná čerpadla, a vytvářet
příjemné vnitřní prostředí bez hluku a vířícího vzduchu v interiéru. K optimalizaci celého energetického
systému přispívá také akumulační nádrž, v níž se ukládá přebytečné teplo k následnému využití, a záložní
zdroj tepla - elektrokotel o výkonu 120 kW. Ten se však spíná pouze při teplotách nižších než -9 °C. Vzdálenou
správu celého systému umožňuje aplikace NIBE Uplink," vysvě tluje Jiř ı́ Sedlá č ek, ř editel prodeje NIBE
Energy Systems CZ, a dodá vá : „Na základě výpočtu provedeného nástrojem NIBE DIM lze takto dosáhnout
úspory energie až 1 308 015 kWh/rok a oxidu uhličitého 97 676 kg/rok."
Tepelné č erpadlo systé mu země -voda NIBE F1345 je urč ené k instalaci do objektů s velkou energetickou
ná roč nostı́, které potř ebujı́ vysoce vý konný a stabilnı́ zdroj tepla. Toto zař ıź enı́ je vybavené ř ıd
́ icı́
jednotkou s barevný m displejem a dvě ma kompresory (s vý stupnı́ teplotou topné vody až 65 °C), které
zajiš ťujı́ efektivnı́ ř ıź enı́ jeho vý konu. Systé m se tak umı́ př izpů sobit aktuá lnı́ potř ebě tepla a umož ňuje
soubě h vı́ce č innostı́, např. ohř evu teplé vody a vytá pě nı́.
podle podkladů společnosti NIBE Energy Systems
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