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Soproizvodnja toplote in električne energije Sistem, ki ima prihodnost.

Ekonomsko in ekološko smiseln. Dachs, 
soproizvodnja toplote in električne energije.

Stanje podnebja in vzroke zanj danes pozna že vsak otrok. Daleč prevelika poraba primarne 
energije in nenadzorovan izpust CO2 ne obremenjujeta le denarnice, temveč tudi okolje.

V večini elektrarn nastaja kot odpadni produkt proizvodnje elektrike toplota, ki jo izničujejo 
v velikanskih hladilnih stolpih. Dachs, soproizvodnja toplote in električne energije, je prav tako 
elektrarna, vendar nastalo toploto uporablja za ogrevanje vaše nepremičnine in elektriko usmeri 
tja, kjer je potrebna. Dachs je z več kot 33.000 prodanimi sistemi v Nemčiji in Evropi najbolj 
prodajana in najpriljubljenejši sistem za soproizvodnjo toplote in električne energije. 

Z ekonomskega vidika je Dachs nakup, ki se izplača, njegova vrednost pa se ohranja. Z 
ekološkega vidika je smiselna investicija v svet naših otrok in vnukov.
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Pred skoraj 20. leti. 

Domiselna zamisel: med ogrevanjem 
preprosto proizvajati tudi električno energijo. 

Korenine podjetja SenerTec GmbH segajo v podjetje Fichtel & Sachs, dobavitelja, poznanega iz 
avtomobilske industrije. Ko smo začeli proizvajati Dachs, so mnogi napovedovali trg z manj kot 
100 prodanimi sistemi na leto. Verjeli smo v zadevo, imeli smo veliko vedenja in znanja, vložili 
smo veliko inženirskega dela in to se nam je izplačalo. Do danes smo namestili več kot 30.000 
sistemov in tudi politika je spoznala, da je načelo soproizvodnje toplote in električne energije 
poleg vetrne in sončne energije tretji od vodilnih alternativnih načinov oskrbe z električno energijo.

Veliko beremo in slišimo o energijskem preobratu in težavah z njegovim uresničevanjem. Kot 
dokazujejo najnovejše študije, pa bi to lahko bilo veliko preprosteje. Če bi na decentraliziran 
način s soproizvodnjo toplote in električne energije ustvarili več električne energije, bi bila 
zaustavitev nuklearnih in termoelektrarn na premog možna veliko hitreje. 

Postanite član našega okoljskega gibanja.

Danes lahko vsako stavbo spremenimo v 
elektrarno, s čimer se poenostavi oskrba z 
energijo v prihodnosti.

Zamisel, ki ima prihodnost: če vsi skupaj proizvedemo lastno električno 
energijo, bomo razbremenili okolje in učinkoviteje porabljali energijo.
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Če sije sonce ali piha veter, imamo več kot dovolj električne energije. Toda kaj se dogaja v 
brezvetrju, pozimi ali ponoči? Dachs deluje ves čas, ko je v uporabi, in še naprej proizvaja zeleno 
električno energijo. Točno tam, kjer jo potrebujemo. Zato si je politika zadala cilj, da bo 
uporabljeno energijo izkoristila učinkoviteje.

Zakaj Dachs postaja vedno pomembnejši.

Dachs proizvaja električno energijo tudi, če
ne sije sonce in ne piha veter.

Načelo soproizvodnje toplote in električne energije.

Dachs je tako učinkovit, ker energijo 
enostavno uporabi dvakrat. 

Učinkovita raba energije: motor proizvaja toploto. Visoko zmogljiv dinamo ustvarja 
električni tok – ekološki električni tok. Dachs prihrani dragocene vire energije: pri proizvodnji 
električne energije v velikih elektrarnah se sproščena toplota izgubi. Ogrevalno toploto mora 
vsaka stavba ponovno ustvariti z lastnim ogrevalnim sistemom. Dachs skoraj vso uporabljeno 
primarno energijo pretvori v električno energijo in toploto. Toplota se neposredno porabi za 
potrebe stavb po toplotni energiji. Motor poganja visoko zmogljiv dinamo, ki proizvaja električno 
energijo.
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Dinamo in motor ustvarjata električno energijo in toploto.

Moč in toplota sta združeni. 

80 kg težak visoko zmogljiv dinamo ustvari približno 5,5 kW električne moči. S tem 
praviloma ustvari trikrat več električne energije kot za udobne razmere potrebuje 
bivalna hiša.

Motor Dachs segreje hladilno vodo, jo shrani v začasnem hranilniku in jo 
pošlje po ogrevalnem krogotoku vaše hiše. Z do 14,7 kW ustvari toplotno 
moč, ki je enaka toplotni moči običajnega ogrevalnega sistema.
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Na Dachs se lahko zanesete.

Iz najboljših materialov je kos za kosom 
izdelan v Nemčiji.

Dachs je tako dolgoživ zaradi kakovostni materialov, izpiljene tehnike ter dolgoletnega vedenja 
in znanja naših inženirjev. Dachs uteleša nekaj, kar je dandanes postalo redkost: rokodelsko 
izdelavo. Le nekoliko je večji od pralnega stroja, tehta pa kar pol tone. Ker je izdelan iz 
kakovostnih preciznih delov iz medenine, bakra in jekla. In tako kot je bil sestavljen kos za kosom, 
ga je mogoče tudi kos za kosom razstaviti ali razširiti. Proizvodnjo posameznega sistema za 
soproizvodnjo toplote in električne energije ročno izpopolnimo in individualno nadzorujemo pri 
nas v Schweinfurtu. Rezultat tega je: zelo robusten stroj za dolgoletno uporabo, čvrste izdelave, 
kot to zahteva praksa. To mislimo, ko govorimo o varnosti za prihodnost. 
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Stroški za električno energijo rastejo vsako leto.

Dachs se izplača ...

Dachs je prilagodljiva rešitev z možnostjo razširitve za poslovne obrate, več družinske hiše in 
reprezentativne udobne hiše. Predstavlja učinkovito energijsko centralo za toploto, vodo in 
električno energijo. Tako lahko tudi stavbe z veliko porabo toplote in električne energije na 
okolju prijazen način in učinkovito zniža stroške za energijo.

... za hotele, gostišča, pekarne, mesnice, fitnes studie, domove za starejše občane, vrtce, 
avtomobilske hiše, pisarniške stavbe, kmetijsko-pridelovalne obrate, kampe, komplekse za lepoto 
in dobro počutje, veleblagovnice, poslovne stavbe, obrate za vzrejo živali, bazene, delavnice, 
mestno infrastrukturo, zdravniške ambulante, šole, tiskarne, klinike, reševalne postaje, inženirske 
biroje, mladinske domove, počivališča in povsod tam, kjer potrebujete toploto, toplo vodo in 
električno energijo ...

... prinaša dobiček!

Dachs v poslovnih obratih in več družinski hiši.

Med ogrevanjem preprosto proizvajajte tudi 
električno energijo.
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Popoln servis.

Naši strokovni partnerji bodo poskrbeli za 
vašo napravo Dachs.

Strokovni partnerji podjetja SenerTec ponujajo vrhunske storitve. Strokovni partnerji so do 
potankosti preverjeni strokovnjaki, ki jih stranke priporočajo naprej. Ponudbo storitev zaokrožajo 
strokovna namestitev in vzdrževanje Dachsa ter redna varnostna preverjanja in pravočasna 
zamenjava obrabnih delov.

Kaj morate vedeti o Dachsu:

O Dachsu že nekaj veste,
toda ali ste vedeli: ... 

 … da je Fichtel & Sachs razvil posebni enovaljni štiritaktni motor s pribl.  
 580 cm³ prostornine prav za ogrevalne sisteme?

 ... da ni pomembno, ali na Dachs gledate kot na vir električne energi 
 je, ki ustvarja ko ristno toploto, ali kot na grelni kotel, ki proizvaja 
 električ no energijo? Dachs se izplača že v zasebnem gospodinjstvu, še  
 posebej pa v poslovnih obratih katere koli velikosti. Mimogrede, za  
 pripravo tople vode ima na voljo najboljši hranilnik, ki je bil kdaj koli 
 izdelan.

 ... da v Nemčiji obstaja klub oboževalcev Dachsa? Zgovorno je 
 število več kot 7500 oboževalcev v klubu oboževalcev Dachs – in   
 vsi prisegajo na Dachs. Vsi so lastniki, ki so ponosni na to, da so se 
 odločili za edin stveno napravo prihodnosti. Verjamemo, da tega   
 nima noben drug ogrevalni sistem na svetu.

Dachs se za vašo nepremičnino izplača bolj, kot katera koli druga 
investicija. To je tako gotovo, kot naslednji dvig cen električne energije.
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Dachs PartnerDachs. Smart Cogeneration.

Partner Dachs v vaši bližini:
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