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DZ Dražice zahájila spolupráci s klastrem Česká peleta

DZ Dražice zahájila spolupráci s klastrem Česká peleta
(29. 10. 2020) Cı́lem je posı́lenı́ č eské ho trhu s obnovitelný mi zdroji energie
Akumulač nı́ ná drž – zá sobnı́k topné vody – NADO 300 v6 (DZD)

Akumulač nı́ ná drž – zá sobnı́k topné vody – NADS 800 v3 (DZD)

DZ Dražice zahájila spolupráci s klastrem Česká peleta
Nejvě tš ı́ č eský vý robce ohř ıv́ ač ů vody a akumulač nı́ch ná drž ı́ DZ Draž ice navá zal spoluprá ci s ná rodnı́
asociacı́ CN eská peleta, jejı́mž hlavnı́m cı́lem je podpora a propagace vytá pě nı́ tuhý mi ekopalivy: peletami,
briketami a dř evem. Klastr je č lenem př edsednictva Evropské rady pro pelety EPC [1] (European Pellets
Council) a spravuje meziná rodnı́ certiVikač nı́ systé my ENplus® [2] a GoodChips® [3].

Cı́lem vzá jemné spoluprá ce je posı́lenı́ č eské ho trhu s obnovitelný mi zdroji energie, na které m majı́ své
nezastupitelné mı́sto i tuhá ekopaliva (pelety a brikety z dř evnı́ č i rostlinné biomasy, př ıp
́ adně palivové
dř evo) a zař ıź enı́ na jejich spalová nı́ (kotle na pelety s automatický m př iklá dá nı́m, zplynovacı́ kotle na
brikety a dř evo, krbová kamna nebo krby). Tyto š etrně jš ı́ alternativy k fosilnı́m palivů m totiž vynikajı́
vysokou vý hř evnostı́, nı́zký m obsahem popelovin a vody č i menš ım
́ i ná roky na skladovacı́ prostory.
Obě partnerské společ nosti – DZ Draž ice i CN eská peleta - dá le kladou dů raz na š ıŕ ̌ enı́ pově domı́ o
mož nostech optimalizace topný ch systé mů , jejichž souč ástı́ jsou zař ıź enı́ na spalová nı́ tuhý ch ekopaliv. K té
př ispı́vá i instalace př ıd
́ avné ho zař ıź enı́, tzv. akumulač nı́ ná drž e (např. typu NADS, NAD, NADO, NADOS),
která zajiš ťuje nepř eruš ovaný odbě r tepla dodá vané ho rů zný mi zdroji vytá pě nı́ a uklá dá nı́ jeho př ebytků
pro ná sledné využ itı́. Dı́ky tomu, ž e daná zař ıź enı́ fungujı́ na plný vý kon, se dosá hne nejvyš šı́ ú č innosti
využ itı́ paliva, nejniž šıć h emisı́ zneč iš ťujı́cı́ch lá tek a podstatné ho snı́ženı́ provoznı́ch ná kladů .
„Aktivity asociace Česká peleta jsou velmi blízké naší ;iremní ;ilozo;ii, která stojí za vývojem dražických
environmentálně šetrných ohřívačů vody a akumulačních nádrží do topných systémů. Věříme, že ze vzájemné
spolupráce budeme těžit nejen my, ale především uživatelé našich produktů. A že tím přispějeme ke
zlepšování životního prostředí v České republice," vysvě tluje Luká š Formá nek, technický ř editel společ nosti
DZ Draž ice.
Na ně j navazuje Vladimı́r Stupavský, př edseda asociace CN eská peleta, jejı́miž č leny jsou nejen vý robci a
prodejci tuhý ch ekopaliv a zař ıź enı́ na jejich spalová nı́, ale také vý zkumné a zkuš ebnı́ ú stavy č i vysoké
š koly: „V České republice používá dřevní pelety k vytápění už skoro 40 tisíc domácností a ;irem. Málokdo ví,
že jsme peletovou velmocí, vyrábíme třikrát více paliva, než sami spotřebováváme, a po Německu jsme druzí
na světě ve výrobě nejvyššího podílu vysoce jakostních pelet s označením ENplus A1. Za tento rozmach
vděčíme také široké škále kvalitních kotlů na biomasu domácí produkce, které fungují nejefektivněji právě se
zapojením akumulačních nádrží."
[1] https://epc.bioenergyeurope.org/about-us/epc-members/
[2] https://ceska-peleta.cz/palivo/pelety/certiVikace-enplus/
[3] https://goodchips.eu/about.html
podle podkladů společnosti DZ Dražice
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