
SPOLEČNOST GENTEC CHP s.r.o.

GENTEC se zabývá flexibilním řešením projekcí, dodávek, 
provozu a údržby jednotek kombinované výroby elektřiny, 
tepla i chladu. Vyrábíme kogenerační a trigenerační
jednotky v rozmezí 30 – 4 300 kWe zejména s motory 
a gensety společností MAN, MTU a MWM. 

Jsme odhodlaný a kvalifikovaný tým, který vám nabídne 
komplexní služby vedoucí k opravdovým úsporám za 
výhodných podmínek.

Vedení společnosti, vývojové centrum a výroba sídlí v Brně, 
významném centru vědy, výzkumu a inovativních 
technologií. Inovacím a neustálému zlepšování našich 
produktů a služeb přikládáme tu největší důležitost.  

Při vývoji a výrobě kogeneračních jednotek klademe důraz 
na flexibilitu a funkčnost konstrukčního řešení. Stejně tak je 
pro nás důležité férové jednání a partnerský přístup.

Mezi naše zákazníky a partnery patří například společnosti 
innogy energo s.r.o., Veolia a.s., Brněnské Teplárny a.s., 
Amper Generation s.r.o..



PROJEKTY NA KLÍČ

S našimi zákazníky konzultujeme jejich 
záměry a pečlivě se věnujeme přípravě 
optimálního návrhu technického řešení 
instalace kogeneračních jednotek. 
Neustále také rozvíjíme naše 
poprodejní služby a zlepšujeme kvalitu 
poskytovaného servisu a dispečinku. 
Věříme, že pouze tímto způsobem lze 
dosáhnout spokojenosti našich 
zákazníků a partnerů. Rádi s vámi 
budeme spolupracovat na vašich 
projektech a o kvalitě našich produktů 
a služeb vás přesvědčíme. 

SLUŽBY

1 PROJEKTY NA KLÍČ Na první schůzce se seznámíme s požadavky zákazníka a specifiky projektu, vysvětlíme 
důležité informace o kogeneraci a jejím využití a necháme zákazníka vyplnit dotazník 
o jeho energetice. Během několika dní zákazníkovi poskytneme předběžné vyjádření, 
zda by instalace kogenerační jednotky byla v jeho případě vhodná a jakou by mu 
přinesla úsporu.

2 PROJEKCE Na základě energetického auditu předložíme zákazníkovi návrh projektu 
a cenové a obchodní podmínky. V případě potřeby jsme schopni zajistit vytvoření 
projektové dokumentace a kompletní inženýring projektu až do fáze stavebního 
povolení v případě, kdy je ho potřeba.

3 VÝROBA 
& DODÁVKA

Objednávku zákazníka se snažíme splnit v co nejkratším termínu. V našem výrobním 
areálu pro to máme ty nejlepší podmínky. U každé jednotky je kladen důraz na kvalitu 
a funkčnost.

4 INSTALACE 
& ZPROVOZNĚNÍ

Zajišťujeme dodávku na klíč. Na žádost zákazníka provádíme kompletní instalaci 
kogenerační jednotky a navazujících zařízení tak, abychom zákazníkovi předali funkční 
celek.

5 SERVIS 
& PROVOZ

Součástí našich služeb je i zajištění provozu kogenerační jednotky a celé energetiky 
zákazníka. Spolehlivý servis chápeme jako nezbytnou samozřejmost a v tomto ohledu 
nabízíme zákazníkovi kvalitní služby a dohled v rámci našeho dispečerského střediska 
24/7. 



OPTIMALIZACE TEPELNÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ 
-
INVESTICE A PROVOZ 
KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Dlouhodobě se věnujeme optimalizaci 
tepelného hospodářství logistických a 
průmyslových areálů, ubytovacích 
zařízení a výrobních podniků.

Zákazníkům nabízíme efektivnější 
výrobu tepelné a elektrické energie 
instalací kogeneračních jednotek.

Optimalizací dosahujeme výrazných 
provozních úspor bez nutnosti investic 
na straně zákazníka. 

Smluvní vztah se uzavírá na 12-15 let.

SLUŽBY

1 PRONÁJEM KOTELNY Formou dlouhodobého pronájmu přebíráme do správy kompletní tepelné hospodářství 
areálu společnosti. 

2 MODERNIZACE KOTELEN V rámci správy tepelného hospodářství je instalována kogenerační jednotka, případně 
modernizována celá kotelna. Kogenerační jednotka je zařazena do kaskády výrobních 
zdrojů, jako primární zdroj tepelné energie. Stávající zdroje pak doplňují výrobu tepelné 
energie, zajištují pokrytí odběrových špiček a slouží jako záložní zdroj.

3 ÚSPORA BEZ  INVESTIC Investice do modernizace kotelen hradí naše společnost. Zákazník nakupuje energie 
vyrobené v kotelně/kogenerační jednotce a má příjem z nájmu prostor – to vše mu 
přináší významnou úsporu na energiích.

4 BENEFITY • Investici do KJ a příslušenství hradíme v plné výši
• Provozujeme kotelnu i KJ, prodáváme energie a platíme stálý nájem; 
• Zákazník získá stabilní příjem z nájmu kotelny;
• Zákazník obchodně a marketingově profituje z využití „ZELENÉ ENERGIE“;
• Vytvoříme dlouhodobou koncepci optimalizace a rozvoje tepelného hospodářství;
• Jsme nositelem licencí a garantem projektu - garantujeme kvalitu a efektivitu celé 
soustavy tepelného hospodářství;
• Zajistí kompletní údržbu a servis kotelny/tepelného hospodářství;



Inovacím a neustálému zlepšování 
našich produktů a služeb přikládáme tu 
největší důležitost. Při vývoji a výrobě 
kogeneračních jednotek klademe důraz 
na flexibilitu a funkčnost konstrukčního 
řešení. Podívejte se, co vše je přidanou 
hodnotou našich řešení.

KOMPAKTNÍ
ROZMĚRY
umožňují instalovat jednotky 
do prostor, které mnoho 
místa nenabízejí.

ROZVÁDĚČ
dodáváme také mimo kogenerační 
jednotku. Proto je možné umístit ho na 
stěnu nebo libovolně do prostoru 
kotelny. To pomůže zejména 
v situacích, kdy je v kotelně nedostatek 
místa pro stěhování nebo pro samotné 
umístění jednotky.

GENERÁTORY
Leroy-Somer vynikají kvalitou 
a spolehlivostí. V oboru kogeneračních 
jednotek jsou považovány za špičkový 
produkt.

SPALINOVÝ VÝMĚNÍK
pro nás vyvíjí a dodává renomovaná 
německá společnost Aprovis.

KAPOTA / KONTEJNER
dodáváme také v provedení
„silence“, které umožňuje
splnit náročné požadavky
na hlukové parametry.

MOTORY
Využíváme motory MAN, MTU 
a MWM, které svojí účinností 
a spolehlivostí patří k těm nejlepším 
technologiím, které jsou na trhu 
k dispozici.

NAŠE ŘEŠENÍ



Díky širokému výkonovému rozsahu 
našich produktových řad jsme schopni 
vyhovět potřebám většiny zákazníků. 
Výkonové řady dělíme do tří základních 
kategorií a při vývoji každé z nich se 
zaměřujeme na specifické prvky, 
abychom maximalizovali přínos pro 
naše klienty. Všechny jednotky je 
možné dodat v provedení na rámu, 
v kapotě nebo v kontejneru. Jako 
palivo je možné použít zemní plyn, 
bioplyn nebo jiné speciální plyny.

MIKROKOGENERAČNÍ 
JEDNOTKY
Naše mikrokogenerační jednotky 
o výkonu 30 kWe mají unikátní 
konstrukci dvou oddělených 
vnitřních komor zvyšující 
celkovou účinnost jednotky. Pro 
tyto jednotky využíváme 
německé motory D.G.E..

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
VÝKON 50 – 529 KWE
Výkonová řada určená nejširší 
skupině zákazníků. Spolehlivá 
technologie postavená na 
motorech MAN a generátorech 
LSA. Vysoká účinnost, kompaktní 
rozměry a flexibilita řešení – to vše 
je výhodou našich KGJ 
s tímto výkonem. 

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
VÝKON NAD 529 KWE
Také pro stavbu těchto výkonů využíváme ty 
nejkvalitnější technologie. Zákazníci mají 
možnost zvolit gensety dvou výrobců – MTU 
a MWM. Elektrická účinnost se u těchto 
jednotek pohybuje až na úrovni 43 %.

KOGENERACE GENTEC



REFERENCE

Název zakázky: Innogy Energo s.r.o. - KGJ NÁCHOD II.

Místo zakázky: Náchod
Oblast použití: CZT

Typ KGJ: KE - MTUNG 1000
Palivo: zemní plyn
Provedení: v protihlukové kapotě
Připojení k síti: ano, paralelní provoz
Elektrický výkon: 999 kWe
Tepelný výkon: 1 188 kWt

Název zakázky: Innogy Energo s.r.o. - KGJ NÁCHOD I.

Místo zakázky: Náchod
Oblast použití: CZT

Typ KGJ: KE - MTUNG 850
Palivo: zemní plyn
Provedení: v protihlukové kapotě
Připojení k síti: ano, paralelní provoz
Elektrický výkon: 834 kWe
Tepelný výkon: 1 076 kWt



Děkujeme za Vaši pozornost!

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.gentec.cz 


