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Představení společnosti 

Společnost Nukleon s.r.o. vznikla v roce 1997. Naše tepelná čerpadla pracují po celé České republice, v Rumunsku,
Slovensku a Rakousku.

Hlavní pracovní činností je:
• Vývoj a výroba tepelných čerpadel voda-voda, země-voda, vzduch-voda a hybridních zařízení (vzduch/voda-voda)
o tepelném výkonu od několika kW pro domácnosti až po kaskády několika set kW pro velké průmyslové projekty.
• Využívání odpadního tepla. 
• Centrální zdroje tepla s tepelnými čerpadly. 
• Projekce systémů s technologiemi využití obnovitelných zdrojů energie a nízkoteplotního odpadního tepla a
jejich matematické modelování.

Tepelná čerpadla Nukleon jsou vyráběna z komponentů od předních světových a českých výrobců a vyznačují se
kompaktností, jednoduchou instalací, vysokou účinností, dlouhou životností a mimořádně tichým chodem. Řídící
systém s naším vlastním softwarem je vytvořený vždy pro konkrétní aplikaci. Samozřejmostí je ovládání systému
pomocí klasického webového prohlížeče případně chytrého telefonu.

Prvořadým cílem společnosti je jednoznačná orientace na vyplnění potřeb zákazníka a vysoká kvalita našich
výrobků a dodávaných komponent.

mailto:info@nukleon.cz


TEPELNÁ ČERPADLA

Nukleon s.r.o. , Ptáčov 40 , 674 01 Třebíč
tel. (+420) 777 727 320 , tel. (+420) 777 727 345
web: www.nukleon.cz, e-mail: info@nukleon.cz

Snow maker

• výroba umělého sněhu za nad nulových teplot okolního vzduchu

• tenké ledové šupinky (1,8mm)

• kontejnerové provedení

• 44,5t/24h tj. cca 90m3/24h
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Oblasti využití tepelných čerpadel

• rodinné, bytové domy

• občanské stavby – školy, školky, návštěvnická centra

• průmysl a zemědělství

• sportoviště

• čistírny odpadních vod
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Rodinné domy - vzduch/voda

• vytápění a příprava teplé vody RD
• TČ na seznamu programu zelená úsporám
• nerezové provedení, venkovní kompakt
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Rodinné domy – země/voda
• vytápění a příprava teplé vody RD
• hlubinné vrty
• horizontální kolektor
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Bytové domy

• vytápění a příprava TV ve velkých bytových komplexech
• používáme systém vzduch/voda

• vnitřní i venkovní provedení 

• tepelná čerpadla HPAW18, HPAW24 a HPAW33 
ve 40-ti panelových domech v Teplicích slouží k přípravě 
TV pro cca 2 000 bytů
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Občanské stavby

• škola, školka a OÚ Chocerady
• 3x HPAW48T
• topný výkon TČ – 109,6 kW při A7/W35
• od PD až k realizaci
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Občanské stavby

• školka Hodov
• HPAW 33
• topný výkon TČ – 35,5 kW při A7/W35
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Občanské stavby

• školka Budišov
• systém země/voda 2x HPBW19T
• topný výkon TČ – 41,6 kW při B0/W35
• hlubinné vrty 10 x 120 metrů 
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Občanské stavby

• vstupní budova Punkevních jeskyní
• systém země/voda HPBW72
• topný výkon TČ – 27,5 kW při B0/W35
• hlubinné vrty 5 x 120 metrů 
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Občanské stavby

• chlazení administrativní budovy v Praze
• TČ voda/voda 2x HPWW 380T - chladící
výkon 350 kW
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Rusko tundra:

• vytápění rekreačního areálu
• TČ vzduch/voda 4x HPAW 48
• topný výkon TČ – 54,7 kW při A7/W35
• automatika odstavuje TČ při -25°C
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Občanské stavby
• mateřská školka Kožichovice

• střední školy stavební Vysočina
• chata Krakonoš
• obecní dům Petráveč
• návštěvnické centrum – Kvilda
• základní škola Dalešice
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Průmyslové stavby a využití odpadního tepla:
Naše teplená čerpadla mohou využívat zbytkové
odpadní teplo pro ohřev TV a vytápění v
průmyslových, zemědělských a ostatních
provozech, kde dochází k výrobě tepla jako
vedlejšího produktu.
zimní stadiony – využití odpadního tepla při
chlazení ledové plochy a energie z předehřátých
čpavkových par
• čističky odpadních vod – využití tepla z kalové
vody, fugátu či v dosazovacích nádržích
• metalurgické provozy – kalící pece, slévárny,
lisy a podobně
• mlékárny – chlazení mléka odebráním jeho
tepla a následných jeho využitím pro vytápěná a
TV
•wellness – sauny, parní komory, bazény a lázně

Průmysl a zemědělství
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Průmysl a zemědělství

• kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla
Nukleon HPWW 72T pro průmyslový objekt v Hulíně.
Primárním zdrojem pro tepelné čerpadlo je teplá voda z
kalicích pecí - využívání odpadního tepla. Pomocí
tepelného čerpadla vytápímé část objektu a ohříváme TV.
Tepelné čerpadlo je dvoukompresorové, regulace výkonu
0%, 50%, 100%.
• topný výkon TČ – 76,8 kW při W10/W35

• dodávka a zprovoznění tepelného čerpadla Nukleon
HPWW 150 - 4 ks - pro využití odpadního tepla z chlazení
v masokominátu v Poličce.
• topný výkon TČ – 91,1 kW při W25/W70
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Průmysl a zemědělství

• pro chlazení skladu ovoce a zeleniny v Jevíčku byly
použity kompresorové jednotky Nukleon ZR380T. Celkový
chladicí výkon systému je 250kW
• přímé chlazení
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Výrobní závod Jihlava

• vytápění a příprava TV tepelnými čerpadly vzduch/voda
3xHPAW 48 průmyslového objektu.
Jedná se o výrobní objekt firmy Kosyka s.r.o., jehož součástí
je i administrativní část. Zdrojem tepla je kaskáda tří
tepelných čerpadel Nukleon HPAW48 o celkovém výkonu
164,1 kW (při A2/W35).
• přestože se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda systém
pracuje jako monovalentní
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Logistické centrum Třebíč

• vytápění a chlazení Logistického centra v Pocoucově u
Třebíče, pomocí kaskády dvou tepelných čerpadel Nukleon
HPAW48 o celkovém výkonu 109,4 kW (při A2/W35).

mailto:info@nukleon.cz


TEPELNÁ ČERPADLA

Nukleon s.r.o. , Ptáčov 40 , 674 01 Třebíč
tel. (+420) 777 727 320 , tel. (+420) 777 727 345
web: www.nukleon.cz, e-mail: info@nukleon.cz

Sportoviště – zimní stadion Třebíč 

• využití zbytkového tepla z chlazení ledové plochy
pomocí tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV na
zimním stadionu v Třebíči

mailto:info@nukleon.cz


TEPELNÁ ČERPADLA

Nukleon s.r.o. , Ptáčov 40 , 674 01 Třebíč
tel. (+420) 777 727 320 , tel. (+420) 777 727 345
web: www.nukleon.cz, e-mail: info@nukleon.cz

Čistírny odpadních vod
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ČOV Třebíč

Typ TČ: NUKLEON HPWW 92/15 – topný výkon 54,3kW (W10/W35°C) – dvoukompresorové TČ

Termín realizace: 11/2016

Investice: 1 395 146 Kč bez DPH 

Účel instalace: Pokrytí potřeby vytápění a ohřevu teplé vody v administrativní budově. Odbourání nutnosti nakupovat zemní
plyn pro provoz budovy.

Popis instalace: TČ slouží pro vytápění a ohřev teplé vody objektu velína ČOV Třebíč. V zimním období se oba kompresory podílí
na vytápění a ohřevu teplé vody administrativní budovy. V letním období je v provozu pouze kompresor ZH15 (6kW

(W10/W55°C) , který slouží pro ohřev teplé vody. Primárním zdrojem tepelné energie je přitékající kalová voda do
čistírny odpadních vod. Kalová voda je nasávána ponorným čerpadlem z lapače písku a vrácena zpět do
čistírenského procesu. Výměna tepla z kalových vod probíhá pomocí speciálně navrženého výměníku trubka v
trubce.

Pozn.: Po prvním roce instalace proběhlo zateplení administrativní budovy a potřeba tepla klesla na cca 40%                                                                           
původní hodnoty. 

40,0

21,5

původní

po zateplení

tepelná ztráta adm. budovy [kW]
Úspora plynu: 5 375 m3/rok
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Vzdálená správa TČ
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Fotografie realizace:
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ČOV Třebíč - fugát
Typ TČ: NUKLEON HPWW 500xT – topný výkon 15,2 kW (W10/W78°C) – dvoukompresorové TČ

Termín realizace: 12/2022

Investice: 2 993 502 Kč bez DPH 

Účel instalace: Využití odpadní energie fugáta a její zpětné vrácení do čistírenského procesu.

Popis instalace: Z kalové jímky je přečerpáván pomocí ponorného kalového čerpadla fugát o teplotě až 35°C, který přes dvojici

deskových výměníků předává svoje teplo do primárního okruhu tepelného čerpadla. V rámci kalové jímky došlo
k úpravě, která spočívala ve zvýšení hladiny fugátu z důvodu akumulace zdrojového media a možného
nepřerušovaného provozu TČ. Do systému je umístěna akumulační nádoba o objemu 2000 litrů. Teplo z TČ je
směřováno na rozdělovač/sběrač vytápění čistírny (vyhřívání pastérů).

Předpokládané
dodané teplo: Pokrytí provozu plynové kotelny ČOV.
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Schéma zapojení:
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ČOV Hlučín

Typ TČ: HPBW15 K1P – topný výkon 17,1 kW při B0/W35

Termín realizace: 10/2018

Investice: 509 660 Kč bez DPH 

Účel instalace: Náhrada stávajícího plynového kotle vytápění objektu a elektrických ohřívačů teplé vody. 

Popis instalace: Primární okruh tepelného čerpadla je tvořen spirálou plastového PE potrubí Ø63x3,8 mm, umístěnou na stěně
dosazovací nádrže, celková délka potrubí 500 metrů. Primární okruh je plněn zředěnou nemrznoucí směsí, teplota
vody v dosazovací nádrži se pohybuje během roku v teplotách mezi 6 – 10°C. TČ slouží pro vytápění a ohřev teplé
vody objektu velína.

Úspora: roční úspora 37 094 Kč/rok

Vyrobené teplo: 120 GJ/rok
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Typ TČ: 2x NUKLEON HPWW 310T– topný výkon 184,2 kW (W10/W35°C) – dvoukompresorové TČ

Termín realizace: 09/2020

Investice: 1 612 0000 Kč bez DPH 

Účel instalace: Dosažení zlepšení energetické bilance ČOV za využití energetického potenciálu vyčištěné odpadní vody. 

Popis instalace: TČ využívá tepla odtékající vody z ČOV a slouží pro vytápění administrativní budovy a dodávku tepla zpět do
technologie čistírenského procesu. Primárním zdrojem tepelné energie je voda na odtoku z ČOV. Výměna tepla
probíhá pomocí rozebíratelného deskového výměníku. Zdrojová voda je nasávána ponorným čerpadlem z betonové
jímky. Nově instalovaný systém je řízen pomocí regulace TČ. Je provedena příprava pro zapojení třetího tepelného
čerpadla.

ČOV Havlíčkův Brod 
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Fotografie realizace:

V současné době je připravována realizace TČ a ČOV Vítkovice se společností ČEZ
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Děkuji za pozornost 
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