
PROČ JSME SE ROZHODLI 
PRO SYSTÉM EKOREG

„Tak jako většina bytových domů 
jsme reagovali na stále se zvyšující 
platby za teplo tím, že jsme komplet-
ně zateplili náš dům a vyměnili všech-
na původní okna. Nebyla to vůbec 
malá investice, ale rozhodli jsme se 
pro ni, neboť jsme předpokládali, 
že se nám v brzké době rychle vrátí 
v podobě výrazných úspor v platbách 
za teplo,“ uvedla hned v úvodu Hana 
Slípková. „Hned po zateplení skuteč-
ně spotřeba tepla ve srovnání s před-
chozími lety klesla téměř o polovinu, 
ale nedosahovala úrovně, která by 
odpovídala provedeným opatřením, 
což výrazným způsobem prodlužo-
valo dobu návratnosti celé investice 
do zateplení domu. Navíc po zatep-
lení se zvýšila hlučnost v radiátorech, 

projevující se nepříjemným klepáním 
a samotné radiátory začaly vytápět 
pouze horní částí. Rovněž dochá-
zelo k neúměrnému zvýšení vnitřní 
teploty, zejména ve vnitřních bytech 
domu a to i přesto, že termostatické 
ventily byly úplně uzavřeny,“ dodala 
Hana Slípková. „A právě v této době 
se nám donesla informace o systé-
mu patní regulace EKOREG, který 
byl již  namontován hned do 
několika domů v našem 
okolí. „Na doporuče-
ní výboru našeho 
SVJ pak naprostá 
většina obyvatel 
domu, na shro-
máždění vlastníků 
instalaci systému 
EKOREG schváli-
la. Rozhodujícím 

faktorem byly i dlouhodobě dobré 
zkušenosti s tímto systémem v okol-
ních domech,“ poznamenala Hana 
Slípková a dodala „ i toto je jed-
ním z důvodů, proč je společnost 
WILKOP – trade také hlavním doda-
vatelem systémů pro optimalizaci 
nákladů na vytápění v rámci SBD 
Vítkovice.“

EKOREG SPLNIL 
NAŠE PŘEDSTAVY O KVALITNÍ 

REGULACI VYTÁPĚNÍ
„Hned po uvedení systému 

EKOREG do provozu jsme zaregist-
rovali první změnu, a to naprosto bez-
hlučný provoz celé topné soustavy. 
Zhruba po dvou týdnech najednou 
začaly radiátory vytápět po celé ploše 

a ve vnitřních bytech se již 
nemusela snižovat příliš 

vysoká vnitřní teplota 
zbytečným větráním, 
neboť se omezil 
vliv tzv. vytápě-
ní stoupačkami. 
Všechny tyto fak-
tory mají značný 
vliv na další sní-
žení celkové spo-

třeby tepla v našem domě, neboť již 
nedochází ke zbytečnému přetápění 
hned na vstupu do domu, přičemž 
investiční náklady do pořízení sys-
tému EKOREG byly zhruba ve výši 
3 % nákladů do samotného zateple-
ní,“ vysvětluje Hana Slípková. Další 
výhodou je, že instalovaný systém 
EKOREG nevyžaduje žádnou obslu-
hu, pracuje zcela automaticky a navíc 
prostřednictvím internetu je dálkově 
propojen s dispečinkem dodavate-
le, který má tak nepřetržitě přehled 
o provozním stavu celého zařízení. 
A že by po instalaci byla v bytech 
zima? „Tak to rozhodně ne,“ dodala 
na závěr Hana Slípková.
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Jak chytře topit, nemít zimu a přitom ušetřit
Nejčastější obavou obyvatel bytových domů, kteří zvažují, že si v rámci sníže-

ní nákladů na vytápění pořídí patentovaný systém regulace vytápění EKOREG 
– BXC je, že jim pak v bytech bude zima. Proto jsme se obrátili na paní Hanu 
Slípkovou, členku představenstva SBD Vítkovice a zároveň i členku výboru 
SVJ na ulici Dr. Martínka 1489/1 v Ostravě, kde byl v polovině minulého roku 
společností WILKOP – trade instalován právě systém EKOREG – BXC, aby se 
s námi podělila o zkušenosti s provozem tohoto zařízení.


