Profesionální dodávky

Tepelné energie
DLOUHODOBÉ DODÁVKY TEPLA

MANAGEMENT TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Není těžké dělat věci nové, ale dobré. Krédo francouzského držitele Nobelovy ceny
uplatňujeme při každodenním kontaktu se starosty, hejtmany, řediteli školských
zařízení, domovů pro seniory, hotelů a mnoha dalšími. Řídíme se jím na jednáních
s projektanty, stavebními úřady, dodavateli i zaměstnanci. Ústřední témata všech
diskuzí a jednání jsou ale vždy stejná: teplo, ekologie, úspory.

IVORY Energy jsme založili s cílem nabídnout komplexní služby v oblasti
managementu tepelného hospodářství. Naše nejmodernější teplárenské
technologie dovolují optimalizovat řízení a výrobu tepla, a to s ohledem na
ochranu životního prostředí i snížení
nákladů konečným uživatelům.
Úsilí o zvýšení komfortu při výrobě a
zásobování teplem pro partnery v České republice i na Slovensku má reálné
výsledky. Jsou jimi desítky fungujících
lokálních tepelných zdrojů, nezávislost
našich klientů na neustále se zvyšujících cenách plynu a ropy a výrazné snížení nákladů na vytápění.

Jak jsme to dokázali? Spojili jsme selský rozum a unikátní metody výroby
tepla. Žádný klient pro nás není malý,
žádná překážka velká. Od roku 2013 do
roku 2014 jsme objem dlouhodobých
dodávek tepla ztrojnásobili, rozvíjíme
koncept kontejnerových kotelen, analyzujeme možnosti dotačních podpor
a připravujeme rozšíření činnosti do
blízkého pohraničí. Děláme věci nové,
ale i dobré.
Pro vaše pohodlí a udržitelnou budoucnost.
Petr Mach,
předseda představenstva

Dobrý den, těší nás
Akciová společnost IVORY Energy za sebou nemá stoletou historii. Na
český trh vstoupila v roce 2011. Od té doby se však etablovala jako
vysoce solidní partner již více než dvou desítek odběratelů tepla.
Provozujeme vlastní decentralizovanou teplárenskou soustavu převážně
na dřevěné pelety a zavádíme moderní
management tepelného hospodářství.
Naše unikátní teplárenské technologie
zajišťují dlouhodobé dodávky tepla
municipalitám, školám, hotelům, bytovým domům, průmyslovým objektům,
společenským centrům, domovům seniorů i nemocnicím.
Klienti od nás na klíč získávají ucelená
řešení optimalizující výrobu a dodávky
tepelné energie. V rámci těchto implementací dáváme přednost trvale udržitelným zdrojům tepla, tedy biomase.
Tím šetříme nejen životní prostředí, ale
také náklady na provoz minitepláren.

Jsme držitelé licencí Energetického regulačního úřadu a Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví na výrobu a dodávku
tepla v České republice a na Slovensku.
Jsme součástí skupiny IVORY zastřešené nástrojem kolektivního investování - fondem kvalifikovaných investorů
IVORY Opportunity OPF. Ten je registrován a přímo dozorován Českou národní bankou. Skupina IVORY aktivně
investuje ve všech oblastech výroby
energie z biomasy.

Šetříme přírodu i vaše peníze

Rozvíjíme se a pomáháme

Odborníci na ochranu životního prostředí se shodují – fosilní paliva je potřeba
postupně nahrazovat biomasou. A to nejen z důvodu jejich stále rostoucí ceny
a klesajících zdrojů. Také proto, že spalování biomasy nevede k nárůstu CO2 v atmosféře. Veškerý oxid uhličitý, který se procesem spalování uvolní, je totiž vyrovnán množstvím, jaké na sebe rostliny navázaly fotosyntézou během svého života.

Hodláme poskytovat, tak jako doposud, vysoce profesionální služby malým i velkým odběratelům, soustředit se na optimalizaci investičních nákladů a nabídku
relevantních technologií na míru.

IVORY Energy využívá k produkci tepla
především dřevěné pelety. Tento obnovitelný zdroj energie má vysokou výhřevnost, přičemž emise CO2 jsou desetinásobně nižší než u fosilních paliv.
Z pohledu ochrany ovzduší je důležitý
také obsah dusíku, síry a těžkých kovů,
které se při topení například uhlím
uvolňují do atmosféry. Biopaliva navíc
obsahují velmi malé procento popelovin, jež je možné využít jako kvalitní
minerální hnojivo.

Vytápění dřevěnými peletami je mimořádně účinné. V našich, na míru
projektovaných teplárenských technologiích, dosahujeme finanční úspory 25–45 procent!
Za zmínku stojí také naprostá nezávislost na dodavatelích a cenách tradičních
paliv. Dřevěné pelety zažívají zejména v Evropě velký boom. Podle Klastru
Česká peleta roste také počet světových
výrobců pelet, poptávka stoupá i v USA
a východní Asii. Tlak na přijetí systémů
udržitelnosti se zvyšuje…

Vizí a cílem IVORY Energy je dál rozvíjet
koncept biomasových kontejnerových
minitepláren s pozitivním dopadem
na rychlost realizační fáze akvizičního
procesu a možnost odběratele rychleji
docílit úspory nákladů za teplo. Chceme rozšířit portfolio také o privátní
sektor.
Naši specialisté analyzují možnosti
dotačních podpor v oblastech výstavby tepelných zdrojů i rekonstrukcí
a výstavby teplovodů. Hledáme možnosti, jak dosáhnout ještě nižší nabídkové ceny za GJ.
Sledujeme legislativu a připravujeme
se na výrazné zpřísnění emisních limitů pro zdroje tepla nad 1 MW od ledna

2018. Provozovatelům nevyhovujících
zařízení pomáháme s jejich rekonstrukcí.
Snažíme se držet krok s novými technologiemi a neustále rozšiřujeme
nabídku našich služeb. Aktuálně pokrýváme i oblast výstavby a provozu
kogeneračních či trigeneračních jednotek, tedy kombinované výroby elektřiny a tepla, případně chladu.
A v neposlední řadě se zajímáme
o perspektivy instalací v sousedních
zemích.
To vše, abychom byli vždy tam, kde je
potřeba čistý, jednoduchý a cenově
přijatelný zdroj energie.

Vaše teplo… náš svět
Nabízíme řešení pro každého, kdo potřebuje teplo
Pro koho pracujeme? Cílovou skupinou našich aktivit je prakticky každý, kdo se
potýká s vysokými náklady na výrobu tepla a ohřev teplé užitkové vody. Obracejí
se na nás objekty i subjekty stojící před potřebou změnit systém tepelného hospodářství, a to nejčastěji proto, že:
› stávající tepelný zdroj morálně
zastaral a je potřeba zainvestovat
jeho modernizaci,
› provozní náklady na vytápění jsou
z důvodu použití drahé palivové základny (LTO, LPG, elektřina) příliš
vysoké,
› ekologické dopady provozu zdroje
(uhelné kotelny) snižují kvalitu
života občanů v okolí.

› obecní úřady,
› domovy seniorů, nemocnice,
› centrální systémy zásobování
teplem.

Největší objem zakázek IVORY Energy
tvoří státní sektor. Projektujeme, stavíme, rekonstruujeme a provozujeme
zařízení pro kraje i obce jako například:

Co vyřešíme? Díky propracované a skutečně komplexní nabídce služeb jsme
schopni klientům vyřešit:

› školy,
› ústavy poskytující sociální
a zdravotní služby,

V portfoliu máme také:
› průmyslové areály,
› horské hotely,
› bytové domy.

› nedostatek financí,
› chybějící lidské zdroje a odborné
znalosti,
› překračování emisních limitů.

Projektujeme, stavíme,
provozujeme
Teplo od A do Z, tak lze jednoduše popsat výhody řešení tepelného hospodářství od IVORY Energy. Nejsme výrobci ani prodejci biomasových kotlů
– jsme specialisté na optimalizaci výroby tepla.
Zdarma a výlučně na naše náklady
provádíme analýzu stávajícího systému vytápění, projektujeme, investujeme a stavíme moderní lokální kotelny.
Následně je provozujeme, dálkově dozorujeme, řídíme a zajišťujeme dodávky paliva.
Největší výhoda – zákazník nemusí
sáhnout do vlastní kapsy ani pro jedinou korunu a odpadá mu jakákoli starost o vlastní provoz zařízení. Instalace
relevantní teplárenské technologie financujeme ze 100 % z vlastních zdrojů!

Zvládáme to v pěti krocích
1. První kontakt se zákazníkem, vyhodnocení jeho potřeb, shromáždění
údajů nutných pro sestavení nabídky.
2. Vypracování posouzení technické
proveditelnosti a detailní návrh
řešení, včetně obchodního modelu.
3. Po akceptaci řešení zákazníkem
zahájení realizace projektovým
týmem IVORY Energy.
4. Dokončení instalace miniteplárny
a uvedení do provozu; zahájení
dodávky tepla.
5. Dálkový monitoring a nepřetržitý
on-line servis.

Projektový a realizační tým IVORY
Energy je připraven vyhovět nejnáročnějším požadavkům a dostát všem
termínům a závazkům. Každý důležitý
krok komunikuje se zadavatelem tak,
aby výsledek splnil poslání projektu
a zákazníkovi odpadla veškerá starost
o tepelné hospodářství.
IVORY Energy se postará o přípravu
projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, pokrytí investičních
nákladů, výstavbu kotelny i následný
provoz. Díky velkokapacitním zásobníkům jsou miniteplárny dlouhodobě
bezúdržbové, zavážení zajišťuje sesterská společnost CDP Ivory moderními certifikovanými cisternami. Provoz
kotlů je bezobslužný a automatický.
Systém je řízen dálkově v režimu 24/7.
Nepřetržitá servisní služba je samozřejmostí.

Dodáváme nejvyšší
kvalitu
Teplárenská zařízení, která společnost
IVORY Energy financuje, staví a provozuje, využívají obnovitelné energetické
zdroje. Kvalitní, v České republice vyráběné dřevěné pelety, patří k nejperspektivnějším domácím palivům. Nejen
proto, že jsou skladné a snadno se s
nimi manipuluje. Pelety jsou zároveň
ekologicky ušlechtilé palivo snižující
náklady na vytápění a zvyšující komfort
používání.
Proč právě české pelety? Především
jsou efektivním a racionálním způsobem zajištění energetické soběstačnosti. České firmy s mezinárodním
certifikátem ENPlus vyrábějí dřevěné
pelety bez jakýchkoli chemických pojiv
a jiných znečišťujících látek. Dodávají
je v podobě slisovaných granulí a přepravují cisternami s unikátním systémem dopravy přímo ke kotli.
Dřevěné pelety jsou vyráběny z místních zdrojů lokálními výrobci. Jejich
uživatelé podporují tvorbu pracovních
míst a rozvoj venkova, který je s výrobou, distribucí a upotřebením pelet
především spojen.

Topení peletami zásadně snižuje emise oxidu uhličitého. V případě nahrazení tradičního uhelného kotle kotlem
na pelety, dochází k razantnímu zlepšení stavu životního prostředí a snížení škodlivin (zejména síry, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, těžkých kovů
a prachu) v ovzduší.
Moderní technologie peletového spalování zvyšuje jeho účinnost. Vede
k menší spotřebě paliva při zachování
žádaného objemu tepelné produkce.
Budovy vytápěné obnovitelnými energetickými zdroji splňují přísná kritéria
pro obdržení nejvyšších tříd průkazu
energetické náročnosti.

Výhřevnost pelet dosahuje 18 MJ/kg, což je
víc než u některých druhů uhlí. Složení popela, který vzniká při spalování českých pelet,
odpovídá vysoce kvalitním minerálním hnojivům. Lze ho s velkým úspěchem využít jako
zdroj vápníku, draslíku, fosforu a hořčíku pro
plodiny a trávníky. Přirozenou cestou se tak
uzavře koloběh, a minerály se vrátí zpět do
přírody.
Dřevěné pelety nezapáchají, nepráší ani jinak
neznečišťují životní prostředí. Transport přímo ke kotli se provádí většinou jen několikrát
ročně, čímž jsou snižovány náklady na přepravu a pohonné hmoty i zatížení životního
prostředí automobilovými zplodinami.
Česká republika je momentálně domácími
peletami dobře zásobena. Více než 2/3 produkce putují do zahraničí. I přesto, že je předpokládán prudký nárůst poptávky po českých
peletách, soběstačnost zůstane zachována.
O efektivnosti dřevěných pelet svědčí vývoj
světového trhu, který v současné době představuje roční spotřebu 20 milionů tun pelet.
Do roku 2020 je očekáván nárůst na zhruba 46 milionů. Mezi největší uživatele patří
v Evropě Německo, Rakousko, Itálie a země
Skandinávie. Využíváním dřevěných pelet při
spalování je naplňována evropská Směrnice
o energetické náročnosti budov. Automatické
kotle na dřevěné pelety splňují nařízení Zákona o ochraně ovzduší.

Máme radost,
když jste spokojení

Desítky biomasových instalací, které úspěšně
provozujeme v České republice i na Slovensku,
svědčí o spokojenosti klientů a dlouhodobé udržitelnosti tepelného hospodářství IVORY Energy.

Kontejnerové řešení
výroby tepla v Domově
seniorů Hostomice-Zátor
Systém/Řešení: Náhrada dožité koksové kotelny
moderním biomasovým kontejnerovým řešením
na dřevěné pelety s instalovanými kotly o výkonu 250 kW
Roční spotřeba paliva: 88 tun pelet
Velikost palivového skladu: 16 tun
Objem dodávaného tepla: 1 500 GJ
Dosažená úspora ročních nákladů za teplo: 25%
Biomasová kontejnerová kotelna od IVORY Energy splnila představy Domova pro seniory o rychlém, efektivním a ekonomickém řešení náhrady
dožívajícího tepelného zdroje, a to bez jakékoli
finanční spoluúčasti ze strany objednatele.

Kompletní rekonstrukce
centrálního zásobování
teplem Městys Kovářská

Výstavba tří domovních
kotelen v bytových domech v obci Solenice

Systém/Řešení: Náhrada LTO za biomasový kotel na dřevěné pelety
o výkonu 1 MW
Roční spotřeba paliva: 800 tun pelet
Velikost palivového skladu: 80 tun
Objem dodávaného tepla: 14 000 GJ
Dosažená úspora ročních nákladů za
teplo: 25%

Systém/Řešení: Odpojení bytových
domů od CZT a instalace biomasových
kotlů na dřevěné pelety o výkonu
3 x 100 kW do suterénu jednotlivých
objektů
Roční spotřeba paliva: 3 x 30 tun pelet
Velikost palivového skladu: 3 x 6 tun
Objem dodávaného tepla: 1 600 GJ
Dosažená úspora ročních nákladů
za teplo: 37 %

Reference:
„Kromě toho, že cena tepla klesla a došlo k úspoře 25%, byly zároveň proti LTO zlepšeny všechny emisní
parametry.“ Zastupitel obce Kovářská

Reference:
„Úspora dosáhla téměř 40% proti původnímu stavu, o kotelně ve sklepě
prakticky nevíme, zásoba paliva vydrží
více než měsíc“. Pan Vápeník, předseda
jednoho z SVJ

Řešení výroby tepla v budově
základní školy v obci Čachovice
Systém/Řešení: Náhrada LTO dvěma biomasovými
kotly na dřevěné pelety o celkovém výkonu 202 kW
Roční spotřeba paliva: 60 tun pelet
Velikost palivového skladu: 28 tun
Objem dodávaného tepla: 1 000 GJ
Dosažená úspora ročních nákladů za teplo: 20 %
Reference:
„Snížení nákladů na vytápění, které přineslo řešení
společnosti IVORY Energy, nám umožní kompletně vybavit každý rok jednu třídu.“ ředitelka ZŠ Čachovice.
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