
 



Proč právě EKOREG – BXC

Po zateplení domu jsou původní 
radiátory tak  předimenzovány,  že  
si s přebytkem tepla neporadí ani 
termoventily na radiátorech

Necelých 60% spotřeby energie v 
domácnostech připadá na vytápění 

Spotřeba tepla u zateplených domů 
ve většině případů neodpovídá 
provedeným opatřením a v praxi je 
tato spotřeba zhruba o 40% až 50% 
vyšší

Jediným opatřením k snížení vysoké 
spotřeby tepla je optimalizace její 
dodávky již na patě domu

Díky unikátnímu systému kvantifikace tepelných zisků a tepelné akumulace 
Vašeho domu dosahuje daleko vyšších úspor, než klasická ekvitermní regulace.

Vývoji systémů patní regulace se věnujeme již od roku 1997 a za tuto dobu jsme 
stovkám našich zákazníků ušetřili více jak 100 miliónů korun v platbách za teplo. 
Současná verze -  EKOREG- BXC je vývojově již třetí úspěšnou verzí

V roce 2015 byl systém EKOREG-BXC v prestižní soutěži E.ON Energy Globe Award 
nominován na Ekologického Oskara a celkově se umístil na 2. místě z více jak 480 
přihlášených projektů.

Co dále zajišťujeme

1 x ročně pravidelné servisní prohlídky

Kompletní záruční i pozáruční servis

Co je součástí dodávky systému

Kompletní dodávka a montáž celého systému, vč. provozních zkoušek
 Projektová dokumentace a souhlas dodavatele tepla s montáží systému

EKOREG – BXC spolehlivě dokáže:

Podstatně snížit Vaše platby za teplo Zvýšit Vaši nezávislost na dodavateli tepla

Zajistit spravedlivé rozúčtování tepla Značně omezit efekt vytápění stoupačkami

Úplně odstranit hluk v topení Výrazně zhodnotit Vaše finanční prostředky
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Řídící rozvaděč

1. Uživatelská úrove ň

Dohled z místa instalace 2. Uživatelská úrove ň

Vzdálený dohled Visual Web

Dispe čerská úrove ň
- Vzdálený dohled
- Přístup do servisních menu
- Aktualizace SW
- Lokalizace technolog. poruch 

Montáž systému nevyžaduje vstup do jednotlivých bytů
(provádí se v místě přívodu topné soustavy do domu)

INTERNET

Zajistit snadný přechod na výkonové smlouvy odstraněním odběrových špiček 

Proč patní regulace


