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Elektřina
a teplo
bez vlastní
investice

Chcete zmodernizovat vaši kotelnu bez nutnosti 
velkých výdajů a dále se už o nic nestarat?
Nechejte vše na nás! Pronajměte nám své prostory
a vše ostatní už zajistíme sami.

TEDOM power s.r.o., Výčapy 195, 674 01 Třebíč, Czech Republic, www.tedom.com

Kdo je TEDOM Power
Společnost TEDOM Power s.r.o. byla založena v srpnu 2021 jako dceřiná � rma TEDOM 
a.s. Do společnosti byl vložen majetek tvořený projekty obnovitelných zdrojů elektřiny 
a kombinované výroby elektřiny a tepla ve vlastnictví TEDOM a.s. Současně do této 
společnosti přešli zaměstnanci divize Energetika TEDOM a.s.

TEDOM Power čerpá z letitých zkušeností, které sahají až do roku 1994, kdy tehdejší 
společnost TEDOM s.r.o. začala být kromě výroby kogeneračních jednotek činná také 
v oblasti provozování tepelně-energetický systémů v řadě českých měst. 

Další zkušenosti nabývali naši zaměstnanci od roku 2010 ve � rmě ČEZ Energo, společném 
projektu TEDOM a.s. a skupiny ČEZ. V této � rmě bylo postupně provozováno téměř 150 
kogeneračních jednotek TEDOM. V červenci 2020 prodal TEDOM svůj podíl � rmě ČEZ 
ESCO a.s.
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 Instalace proběhla v roce 2017.
 Součástí řešení je jedna kogenerační jednotka Micro o elektrickém výkonu 30 kW a tepelném výkonu 

62 kW a 2 plynové kondenzační kotle o výkonu 300 kW.
 Instalace zahrnuje zařízení pro automatickou regulaci výkonu a dálkový monitoring.
 Roční dodávka tepla: 1400 GJ
 Roční dodávka elektřiny: 190 MWh

Příklad úspěšného provozu energetického hospodářství 
v domově pro seniory
v Moravských Budějovicích



 Chcete stabilizovat ceny za energie.
 Potřebujete optimalizovat výkon své kotelny.
 Potřebujete obnovit zastaralou technologii vašeho tepelného zdroje.
 Nechcete nebo aktuálně nemůžete investovat do rekonstrukce kotelny.

 Máme dlouholeté zkušenosti s provozováním energetických zdrojů.
 Projekt vám zpracuje a zaštítí zkušený odborník.
 Dostanete vše od jednoho dodavatele.

 Hotely
 Nemocnice
 Veřejné budovy
 Průmyslové podniky
 Výtopny

Kdy uvažovat o řešení
od Tedom power

Výhody spolupráce

Místa vhodná
pro uplatnění 
provozního modelu 
TEDOM

Proč právě s námi?

Technologii 
provozujeme 
za vás

Vše máme pod 
dohledem díky 
online monitoringu

Zajistíme vám 
levnější
energie

Servis 
a optimalizace 
je zdarma

Veškerou 
administrativu 
vyřídíme za vás

Získáte 
dodatečný 
zdroj příjmu

Jaké technologie nabízíme

Kogenerační jednotky
Nabízíme velký výkonový rozsah, proto jsme schopni 
nabídnout řešení opravdu každému. Kogenerační 
jednotky TEDOM na zemní plyn mají výkon od 20 kW
do 4,5 MW.

Fotovoltaika
Pokud se na vaší budově nachází vhodné místo, je možné 
do projektu zapracovat i fotovoltaické panely jako další 
zdroj, včetně veškerého příslušenství.

Soustřeďujeme se hlavně na instalace větších výkonů
od 100 kW výše.

 Vyhodnotíme speci� ka vašeho provozu, vypracujeme celý projekt a nabídneme 
vám spolehlivou dodávku elektřiny a tepla za předem dohodnutých podmínek.

 Naši technologii zdarma nainstalujeme do vašich prostorů, a to včetně potřebného 
příslušenství.

 Za pronájem vašich prostorů vám zaplatíme.

 Hladký provoz vaší kotelny zajistíme sami a zdarma.

 Stanete se odběratelem energií od Tedomu bez zbytečné administrativní zátěže.

 Ušetříte za výdaje na vytápění a elektřinu. 

Jak to celé funguje?

Kogenerační
jednotka Fotovoltaika Spolehlivé dodávky 

elektřiny a tepla


