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Prvotřídní kogenerace v kompaktním balení. Systém s budoucností.

Ekonomicky a ekologicky smysluplný. Dachs, 
prvotřídní kogenerace v kompaktním balení.

Pokud jde o naše klima a o to, kde hledat příčiny znečištění, ví dnes každé malé dítě: Příliš vysoká 
spotřeba primární energie a nekontrolované emise CO2 dávají zabrat nejen peněžence, ale i 
životnímu prostředí.

Ve většině elektráren vzniká jako odpadní produkt výroby elektřiny teplo, které se likviduje 
v obrovských chladicích věžích. Kogenerační jednotka Dachs je také elektrárna, která však 
vznikající teplo využívá k vytápění vaší nemovitosti a elektřinu odvádí tam, kde je jí zapotřebí. 
S více než 33 000 pr odanými zařízeními v Německu a Evropě je Dachs nejprodávanější a 
nejoblíbenější kogenerační jednotkou. 

Z ekonomického hlediska je Dachs výhodným nákupem s hodnotou, která setrvává. 
Z ekologického hlediska jde o smysluplnou investici do světa našich dětí a vnoučat.
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Před téměř 20 lety. 

Pricházíme s chytrou myšlenkou, při 
vyrábět elektřinu. 

Kořeny společnosti SenerTec GmbH leží ve fi rmě Fichtel & Sachs, známém subdodavateli auto-
mobilového průmyslu. Když jsme začali Dachs vyrábět, předpovídali nám mnozí, že prodáme 
maximálně 100 zařízení ročně. Víra ve věc, velké know-how a práce inženýrů se vyplatily. K 
dnešnímu dni jsme nainstalovali více než 30 000 zařízení a i v oblasti politiky bylo uznáno, že 
princip kogenerace představuje vedle síly větru a solární energie třetí sílu alternativního 
zásobování elektřinou.

Čteme a slýcháme hodně o energetické transformaci a o problémech jejího uskutečňování. 
Přitom, jak dokládají nejnovější studie, mohlo by to být mnohem jednodušší. Pokud by se více 
elektřiny vyrábělo decentralizovaně kogenerací, bylo by možné odpojovat jaderné a tepelné 
elektrárny mnohem rychleji. 

Staňte se součástí dění v životním prostředí.

Dnes může být každá budova elektrárnou a tím 
zjednodušíme v budoucnosti výrobu energií.

Premýšlejme o budoucnosti. Pokud budeme všichni společně 
vyrábět svou vlastní elektřinu, nebude zatěžováno naše životní 
prostředí a energie bude využívána efektivněji.
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Když svítí slunce nebo fouká vítr, máme elektřiny více než dost. Ale co dělat při bezvětří, v zimě 
nebo v noci? Dachs se využívá vždy, kdy ho je zapotřebí, a vyrábí dále zelenou elektřinu. Přesně 
tam, kde ho je zapotřebí. Proto si politika vytyčila za cíl zužitkovávat využívanou energii efektivněji.

Proč je Dachs stále důležitější.

Dachs vyrábí elektřinu i tehdy, když 
nesvítí slunce a nefouká vítr.

Princip prvotřídní kogenerace v kompaktním balení.

Díky tomu je zařízení Dachs tak účinné: energie 
se jednoduše využívá dvojím způsobem. 

Jak úcinne využívat energie? Motor vyrábí teplo. Vysokovýkonnostní dynamo vyrá-
bí elektřinu – ekologickou elektřinu. Dachs nám tak šetrí cenné zdroje energie. Při výrobě 
elektřiny ve velkých elektrárnách se teplo, které se uvolňuje, ztrácí. Teplo pro vytápění se musí v 
každé budově znovu vyrobit. Dachs přeměňuje celkovou využívanou primární energii na elek-
třinu a teplo. Teplo je využíváno přímo pro potřebu tepelné energie v budově. Motor pohání 
vysokovýkonné dynamo, které produkuje elektřinu.
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Dynamo a motor vytvářejí elektřinu a teplo.

Elektřina a teplo se spojují.

Vysokovýkonné dynamo težké 80 kg dodává elektrický výkon 
přibližně 5,5 kW. Tím produkuje zpravidla třikrát více elektřiny, 
než komfortní obytný dům potřebuje.

Motor Dachs ohřívá studenou vodu, ukládá ji do zásobníku 
a rozvádí ji do topného systému vašeho domu. S až 14,7 kW 
nabízí tepelný výkon jako běžný topný systém.



1110

Na zařízení Dachs se můžete spolehnout.

Kus po kusu zhotoven z nejlepších materiálů 
v Německu.

Dachs má tak dlouhou životnost díky vysoce kvalitním materiálům, vypilované technice a 
dlouholetému know-how našich inženýrů. Dachs ztělesňuje něco, co je v dnešní době vzácností:
ruční výrobu. Je sotva větší než pračka, váží však dobré půl tuny. A to proto, že se skládá z vysoce 
kvalitních přesných dílů, jako je mosaz, měď a ocel. A tak stejně, jako je montován kus po kusu, 
může se díl po dílu zase rozložit nebo rozšířit. Výroba každé jednotlivé kogenerační jednotky je 
u nás ve Schweinfurtu ručně zdokonalována a individuálně kontrolována. Výsledkem je velmi 
robustní stroj pro celoživotní použití, který je vyroben solidneji, než vyžaduje praxe. Pod tím si 
představujeme bezpečnou budoucnost. 
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Cena elektřiny každým rokem roste.

Dachs se vyplatí nejen ...

Dachs je flexibilní, rozšiřitelné řešení pro výrobní provozy, bytové domy a reprezentativní 
komfortní domy. Je efektivní energetickou centrálou pro teplo, vodu a elektřinu. Své náklady 
na energie tak mohou ekologicky a účinně snížit i budovy s vysokou spotřebou tepla a elektřiny.

... v hotelech, hostincích, pekárnách, řeznictvích, fitness studiích, domovech pro seniory, 
mateřských školách, u prodejců automobilů, v kancelářských budovách, zemědělských provozech, 
autokempincích, wellness studiích, supermarketech, obchodních domech, při chovu zvířat, v 
bazénech, dílnách, městských službách, lékařských ordinacích, školách, tiskárnách, klinikách, 
záchranářských centrálách, projektantských firmách, mládežnických ubytovnách, motorestech 
a všude tam, kde je zapotřebí teplo, teplá voda a elektřina...

... přináší zisk!

Dachs ve výrobních provozech a v bytových domech.

Při vytápění prostě vyrábět elektřinu.
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Perfektní servis.

Naši partneři se o vaše zařízení
Dachs postarají.

Partneři společnosti SenerTec nabízejí vynikající servis. Partneři jsou důkladně „proklepnutí“ 
specialisté, které zákazníci doporučují dále.  Servisní nabídku doplňuje odborná instalace a 
údržba zařízení Dachs, stejně jako pravidelná bezpečnostní kontrola a včasná výměna 
opotřebovaných dílů.

Co byste o zařízení Dachs měli vědět:

O zařízení Dachs už něco víte,
ale napadlo by vás: … 

 ... že speciálně pro provoz topného systému byl vyvinut jednoválcový
 čtyřdobý speciální motor Fichtel & Sachs s objemem cca 580 cm³?

 ... že nehraje žádnou roli, zda Dachs považujete za výrobnu elektřiny,
 která produkuje využitelné teplo, nebo za kotel, který vyrábí elektřinu?
 Dachs se vyplatí už i v domácnostech a obzvlášť ve výrobních provozech
 každé velikosti. Pro přípravu teplé vody nabízí ostatně jeden z nejlepších
 zásobníků, které byly kdy vyrobeny.

 ... že v Německu existuje fanklub Dachs? Více než 7 500 fanoušků ve
 fanklubu Dachs hovoří samo o sobě – a pro Dachs. Všichni majitelé,
 jsou hrdí na to, že se u tohoto jedinečného zařízení rozhodli investovat  
 do budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že u žádného jiného vytápění na  
 světě tomu tak není.

Dachs se vyplatí jako žádná jiná investice do vaší nemovitosti. 
Je stejně jistý jako další zvýšení cen elektřiny.
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Dachs PartnerDachs. Smart Cogeneration.

Váš nejbližší partner Dachs:
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