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Miesto realizácie projektu:

JOCHMAN s.r.o., Radlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly

Cieľom projektu je úspora a efektívne využívanie energie v spoločnosti JOCHMAN s.r.o.
prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobného objektu.
Špecifické ciele:

Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie
objektov JOCHMAN s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti vykurovacieho systému a plynofikácia v JOCHMAN
s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti systému osvetlenia objektov JOCHMAN s.r.o.

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu v oblasti priemyslu a
služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to zlepšením
tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu, rekonštrukciou
a modernizáciou vykurovacieho systému, plynofikácie a systému osvetlenia výrobnej haly.
Východiskový stav: enormne vysoké náklady na energie, nakoľko výrobné priestory JOCHMAN
s.r.o. sú veľmi náročné na vykurovanie a osvetlenie, z hľadiska ich veľkosti a úniku médií cez
jestvujúce nezateplené konštrukcie stien a striech.
Stav po realizácii projektu:
Vďaka podpore z EÚ sa znížia náklady na energie a súčasne sa výrazne zlepší celkové pracovné
prostredie vo výrobnej hale. Zateplí sa plocha o veľkosti 1 238,00 m2, z toho 676,00 m2
predstavuje zateplená plocha pevnej časti obvodovej konštrukcie a 464,00 m2 zateplená plocha
strechy. Plocha vymenených okien bude 98,00 m2. Vykurovací systém a plynofikácie budú
obsahovať 4 plynové ohrievače vzduchu, 2 plynové konvektory, 1 regulátor tlaku plynu a zavedie
sa 1 nový systém osvetlenia.
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