DOST – Domová odovzdávacia
stanica tepla
Flexibilita a nezávislosť

Veolia Energia

Efektívny prístup k energiám

Čo je domová odovzdávacia
stanica tepla?
Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST) je modernou technológiou, ktorá je určená na nezávislú
dodávku tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV).
DOST je rozvodmi napojená na existujúce systémy
centrálneho zásobovania teplom (CZT), má vysokú
technickú životnosť, bezhlučnú prevádzku a nízku
poruchovosť. Zariadenie je bezobslužné a monitorované centrálnym dispečingom 24 hodín denne.
Hlavným prínosom DOST je schopnosť prispôsobiť
sa požiadavkám koncových užívateľov. Vykurovanie
je možné spustiť a ukončiť aj mimo legislatívne
stanoveného obdobia.
Technológia DOST dokáže zabezpečiť nepretržitú
dodávku TÚV a vďaka presnému meraniu spotrebovaného tepla koncový užívateľ ušetrí na nákladoch za energie.
AKÉ SÚ VÝHODY DOMOVEJ ODOVZDÁVACEJ STANICE PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV?
• Nezávislosť od ostatných bytových domov
		Bytový dom si môže nastaviť vlastný režim dodávky a vlastnú reguláciu TÚV a ÚK. Napr. dodávku
		 TÚV bude mať k dispozícii aj 24 hodín denne a vykurovaciu sezónu začne a ukončí na základe
		potrieb obyvateľov.
• Presné a transparentné meranie spotrebovaného ÚK a TÚV
		Teplo spotrebované na prípravu TÚV bude merané priamo v zariadení DOST a teplo na ÚK na výstupe
		z DOST.
• Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK) priamo v bytovom dome
		TÚV a ÚK budú pripravované individuálne podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho bytového domu.
• Žiadne náklady spojené s inštaláciou a prevádzkou DOST
		Tieto náklady hradí spoločnosť Veolia Energia Slovensko ako prevádzkovateľ CZT a jeho tepelno		-technických zariadení.
• Údržba, servis a pravidelné revízie DOST počas celej doby prevádzky zariadenia
		Všetky uvedené činnosti zabezpečí spoločnosť Veolia Energia Slovensko.

Ako prebieha inštalácia domovej
odovzdávacej stanice?
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NAŠÍM CIEĽOM JE:

Modernizovať
spôsob, akým je
riadená dodávaná
tepelná energia

Zabezpečiť uspokojenie
individuálnych požiadaviek
odberateľov na dodávku
TÚV a ÚK

Zníženie spotreby
tepla na prípravu
TÚV

Zvýšiť spoľahlivosť
dodávok TÚV a ÚK
počas celého roka
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1 804,54
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2 841,31

Najčastejšie kladené otázky
•

Koľko bude stáť teplo po inštalácii DOST?
Jednotková cena tepla zostane rovnaká, pretože je schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
pre celú cenovú lokalitu. Úspora nákladov vznikne odberateľom vďaka poklesu spotreby tepla, pretože
sa výrazne znížia straty na tepelných rozvodoch. Úspora tepla na TÚV sa po inštalácii DOST môže medzi
jednotlivými bytovými domami líšiť. Na základe našich skúseností však môže spotreba tepla na TÚV
klesnúť až o 20 %.

•

Kde bude DOST umiestnená?
Zariadenie DOST nie je náročné na priestor a väčšinou sa inštaluje do spoločných častí domu (napr. bývalá
manglovňa alebo kočikáreň). Tento priestor by mal byť trvalo uvoľnený pre umiestnenie zariadenia.

•

Kto uhradí náklady na inštaláciu a prevádzku DOST?
Všetky náklady spojené s inštaláciou a prevádzkou vrátane elektrickej energie a prípadných opráv
hradí naša spoločnosť ako dodávateľ tepla.

•

Bude si môcť každý bytový dom individuálne dohodnúť dodávku TÚV?
Medzi najdôležitejšie výhody DOST patrí predovšetkým možnosť nastaviť si teplotu TÚV a individuálny
čas jej dodávky. Zákonom stanovená teplota vody na výtoku u odberateľa je od 45 do 55 °C. Ak si bytový
dom nastaví ohrev napríklad na 50 °C, prinesie to jeho obyvateľom úspory. Práve toto zariadenie umožňuje
aj 24-hodinovú dodávku TÚV.

Podrobnejšie informácie o DOST vám radi poskytnú zamestnanci spoločnosti Veolia Energia Slovensko
na domových schôdzach k inštalácii DOST. Zároveň sú dostupné aj na stránke www.veoliaenergia.sk.
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