Revize kotlů - 2016
PANTUMA s.r.o.
Dobrý den,
na základě poptávky občanů z Vaší obce a blízkého okolí Vám zasíláme
informaci o zvýhodněné nabídce kontroly spalovacích stacionárních zdrojů
ve Vaší obci objednanou přes zastupitelstvo obce.

Obec Mšeno si vybralo naši firmu pro provedení 90ti zvýhodněných
revizí pro jejich občany.
Reportáž Českého rozhlasu Střední Čechy (mp3)
Naši zvýhodněnou nabídku kontrol kotlů pro obce již využilo několik
desítek obcí a zajistilo pro své občany profesionální kontrolu jejich kotlů za
zvýhodněných podmínek. V rámci sdružení revizních kontrolorů spalovacích
stacionárních zdrojů poskytujeme kontroly na kotle značek OPOP, DAKON,
ATMOS, VIADRUS, VIESSMANN, ROJEK, SLOKOV, EKOSCROLL EKOGALVA výroba, KOVOTHERM, ŽDB EMKA a dalších kotlů u kterých
je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je ze zahraničí a nemá v České republice
oficiální zastoupení - týká se to především polských a italských kotlů a lokálních
topidel s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle +420 777 77 20 95 nebo emailem na
revizekotlu@usporne-topeni.cz
Povinné revize - kontroly kotlů od nás pro celou ČR




máme stále volné termíny do konce roku 2016
kontrola od nás nejlevněji s kotlíkovou dotací
pomáháme uživatelům jejichž kotle nesplňují požadavky
zákona o ovzduší s výměnou kotle na dotace

Vzhledem k tomu, že neúčtujeme dopravu, je třeba si revizi objednat dopředu. Napsat nám seznam občanů jenž si
přejí nechat zkontrolovat kotel - jméno a příjmení, celou adresu, telefonní kontakt, typ kotle a zhruba čas v rámci
dne kdy jsou doma v pracovní dny i o víkendu. Vybereme vhodný den a domluvíme si termín, kdy k Vám revizní
technik přijede.
Standardní cena kontroly (revize) kotlů je 2000 Kč. Máme nyní akci 500 Kč slevu v rámci dárkového certifikátu
na revize uvedený na našem webu a v příloze. Cena jedné kontroly vychází po slevě na 1500 Kč. Doprava je v
rámci kontroly – revize. Při objednávce přes obecní úřad kde je objednána kontrola deseti a více kotlů,
poskytujeme dodatečnou množstevní slevu ve výši dalších 500 Kč. Revize jednoho kotle vychází jen na 1000
Kč včetně DPH a nákladů na dopravu!!! V případě, že je v obci více jak 30 kotlů ke kontrole, tak jako bonus od
naší firmy, za každých 30 zkontrolovaných kotlů, vyberte jednoho sociálně slabého občana z Vaší obce, jenž
svým příjmem nedosáhne ani na zvýhodněnou cenu za kontrolu a tomu provedeme kontrolu zdarma, aby splnil
zákonnou podmínku kontroly a vyhnul se tak hrozící pokutě.
Zjistili jsme, že se po vesnicích začínají objevovat kominíci se štětkou co v
životě kotle nezapojovali, zapojovat nebudou, nic o topném systému neví
a živnostenský list v oboru topenářství nemají (čímž provádějí činnost bez
řádného živnostenského povolení), oprávnění na kontrolu kotlů od výrobce

také nemají a najednou "cca před týdnem" se z nich stali rádoby odborníci
na kontrolu kotlů. Kontrola kotlů od kominíků bez oprávnění není platná.
Úřady mají seznam oprávněných kontrolorů kotlů a dle zákona Vám při
kontrole kotle od úřadu hrozí vysoké riziko udělení pokuty, protože se
neprokážete platnou kontrolou.
Naše topenářská firma Vám nabízí v případě, že máte kotel první či druhé
emisní třídy i možnou výměnu za kotel 3, 4, 5 emisní třídy a zpracování
kotlíkových dotací. Čímž výrazně ušetříte, protože výměna kotle dle nových
norem a zákona o ovzduší 201/2012 Sb. bez dotace vychází minimálně včetně
kotle a povinných bezpečnostních prvků na cca 60 tisíc korun. Realizujeme
výměnu starých kotlů za nové v rámci kotlíkových dotací a naši klienti
dostávají nejmodernější automatické kotle s možností ručního přikládání v
5. emisní třídě v hodnotě technologie zapojení kotle a předělání topného
systému v kotelně za 130 tisíc korun až 150 tisíc korun, která je vyjde po
vyplacení dotace z kraje jen na 20-37 tisíc korun!
A tímto teprve skutečně ušetříte!!!
Dále jsme při kontrolách zjistili, že řada uživatelů kotlů tradičních
českých výrobců má kotle zapojené v rozporu s návodem,
doporučením výrobce a zákonem o ovzduší 201/2012 Sb. Jedná se
především o uživatele kotlů na samotížný systém, kterým kotel vyměnil
starší topenář, zvyklý dělat podle sebe tak jak to dělá 40 let a jen starý
kotel vyndají a dají nový na stejné příruby, aniž by řešili zabezpečení
zpátečky a moderní bezpečnostní prvky.
Toto Vám kominík neřekne a řada topenářů také ne.

Proto Vám nabízíme ke kontrole kotlů přidanou hodnotu oproti konkurenci a to především profesionální topenářské
služby, pomoc s výměnou starších kotlů s možností dotace, servis kotlů, poradenství jenž pomůže uživatelům
zajistit bezpečné a úsporné topení.

V rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:











kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
kontrola jmenovitého výkonu kotle
kontrola emisní třídy kotle
kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
o Přívod spalovacího vzduchu
o Roštová soustava
o Spalovací komora
o Zatápěcí klapka
o Vstupní a čistící otvory
o Přívod paliva
o Vnější izolace
kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje
a to konkrétně:
o Řídící jednotka
o Regulátor množství spalovacího vzduchu
o Havarijní termostat, zařízení proti přetopení
o Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva
kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba
kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední
revize spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:


určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s






pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a
zákonu č. 201/2012 Sb.
určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s
pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky
stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené
výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle,
čištění kotle a spalinových cest.
Pokud máte revizi komína, tak si ji připravte. Do dokumentu o kontrole
technického stavu stacionárního zdroje (kotle) se vyplňuje datum revize
komína pokud je předložena. Pokud revizi komína nemáte, tak to není
překážkou k nemožnosti provedení kontroly kotle a vyplní se: "revize
komína nepředložena". Můžete si ji nechat udělat dodatečně po
kontrole kotle a dodatečně si ji přiložit k dokladu o kontrole kotle. Jsme
schopni na místě zajistit i servis kotle.
Naše topenářská společnost se zabývá i dodáním nových kotlů a tepelných čerpadel v rámci dotačních programů
Státního fondu životního prostředí tzv. Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Pokud by některý kotel
nevyhovoval, tak jsme schopni zajistit dodání a montáž nového nízkoemisního kotle či pro starší občany jenž
mají již problémy s ručním přikládáním tuhých paliv bezobslužné automatické tepelné čerpadlo a to s dotací až
127 500 Kč. Kotle jenž nesplňují 3. emisní třídu se můžou provozovat pouze do září 2022. Doporučujeme již nyní
provozovatelům těchto kotlů si u nás objednat výměnu jejich kotle na ruční přikládání v rámci dotačního

programu tzv. Kotlíková dotace vypsaného na léta 2015 - 2018 za nový nízkoemisní kotel v Ekodesignu.
V novém kotli v Ekodesignu můžete dále spalovat palivo na které jste zvyklí - dřevo, uhlí či pelety a to i
v automatickém provedení a s mnohem větší účinností, čímž výrazně snížíte spotřebu paliva a ušetříte
náklady za tuhá paliva. Podpora na výměnu kotle se zapojením a úpravou topného okruhu s moderními
zabezpečovacími prvky je opravdu štědrá a to ve výši 70 % - 80 % dle typu nového kotle, proto ji doporučujeme
využít a objednat si u nás výměnu nejpozději do roku 2018.
Doporučujeme výměnu kotle nenechat na poslední chvíli, protože kotlíkové dotace jsou závislé na množství
uvolnění finančních prostředků ze SFŽP, kde v další vlně (začátek roku 2017) má být uvolněno cca 3000
milionů korun, což ve skutečnosti znamená při možné dotaci 120 000 Kč na žadatele uspokojení jen 25 000
žadatelů. V ČR se odhaduje, je na 300 000 kotlů 1. či 2. emisní třídy, jenž je možno provozovat dle zákona o
ovzduší 201/2012 Sb. pouze do 1.9.2022 - tedy jen 6 let a kotlíkové dotace nyní z odhadovaného počtu
uspokojí ve vlně 2017 jen cca 10% žadatelů!!! Neváhejte se proto na nás obrátit s kontrolou kotle a vyřízení
výměny kotle s využitím kotlíkových dotací co nejdříve.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva
o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět
jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola
proběhnout nejpozději do 31.12.2016
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena

pokuta podle §23 odst. 2 bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Revizi můžete objednat telefonicky nebo emailem. Potřebujeme Vaši adresu
umístění kotle, telefon a časy v týdnu kdy býváte doma. Naplánujeme
cestu k Vám v horizontu měsíce prosince 2016, potvrdíme Vám termín a čas
revize pomocí SMS zprávy.

S přáním pěkného dne
Tomáš Tuma
jednatel společnosti

PANTUMA s.r.o. Na Zastávce 255
Kozojedy 281 63
Kostelec nad Černými Lesy

Tel.: +420 777 772 095
info@usporne-topeni.cz
www.usporne-topeni.cz

