
 STIEBEL ELTRON  
je plný energie.

Ako rodinný podnik zameraný na inovácie sledujeme pri výrobe a vývoji 

našich produktov jasnú víziu – zabezpečiť ekologické, efektívne a komfortné 

technické zariadenia budov pre váš domov. Pretože budúcnosť patrí zeleným 

technológiám.

Od roku 1924 vyvíjame vysoko efektívne produkty a nasledujeme 
jasnú víziu s naším presvedčením využívať elektrický prúd ako 
primárnu energiu. Elektrický prúd, ktorý sa dnes čoraz viac získava 
z obnoviteľných zdrojov energie.

Jasnú víziu pre zelenú technológiu prezentujeme aj v našej centrále 
v meste Holzminden – a to budovou komunikačného centra Energy 
Campus, našou vlajkovou loďou pre trvalo udržateľné staviteľstvo, 
efektívne z hľadiska zdrojov energie. Toto školiace a komunikačné 
centrum v sebe zjednocuje architektonickú a komunikačnú 
kvalitu. Predstavuje energeticky plusovú budovu, ktorá vyrobí viac 
energie, ako sama spotrebuje. Tým napĺňame prísľub našej značky 
„Full of energy“ (Plný energie) a vytvárame priestor, v ktorom je možné 
zažiť STIEBEL ELTRON na vlastnej koži.

Investície 

do udržateľného domova 

sa oplatia.



„Stavby budúcnosti budú v sebe vzájomne 

kombinovať udržateľnosť a energetickú 

účinnosť. Všade, kde to bude možné, budú 

dosahovať plusový energetický štandard. 

Budova Energy Campus je priekopníkom 

v rámci tohto druhu stavieb.“

Energy Campus - naše laboratórium pre budúcnosť.
Centrálnym stavebným prvkom v rámci distribúcie tepla a chladu 
v budove Energy Campus je technológia tepelných čerpadiel od 
STIEBEL ELTRON. Ako zdroj energie slúži podzemná voda, ktorej využitie 
je symbolicky zinscenované vodnou nádržou nachádzajúcou sa pred 
budovou. Celistvý koncept dopĺňa optimalizovaný plášť budovy, ako 
aj fotovoltické články integrované vo fasáde a na streche budovy s 
výkonom približne 120 kWp. Teplo alebo chlad vyprodukované pre účely 
školiaceho centra sa využívajú v maximálnej možnej miere – reálne 
laboratórium pre postupný prechod na obnoviteľné zdroje energie. 
Elektrický prúd získaný vďaka slnečnej energii sa využíva ako pre 
technológiu tepelných čerpadiel, tak aj pre prevádzku a vybavenie v 
priestoroch budovy Energy Campus. 

Energetické koncepty budúcnosti realitou dneška. 
Budova je elektrárňou aj čerpacou stanicou pre elektromobily zároveň 
a prezentuje myšlienku sieťových štruktúr. Potrebná energia sa získava 
z troch zdrojov energie – podzemnej vody, vzduchu a slnka, a pomocou 
tepelných čerpadiel sa využíva na vykurovanie, chladenie, vetranie 
a ohrev vody v budove. Okrem toho sa na prevádzku budovy používa 
aj vlastná elektrina získaná z fotovoltických panelov.

Aj tepelné čerpadlá, ktoré sa využívajú v rámci školení v školiacom 
centre, sú neoddeliteľnou súčasťou energetickej koncepcie budovy. 
Väčšina takto získanej energie sa využíva na prevádzku budovy Energy 
Campus. V školiacich miestnostiach je preto možné odprezentovať 
rôzne trvalo udržateľné riešenia v reálnej prevádzke.

Vzbudili sme váš záujem? Získajte bližšie informácie o našom 
školiacom a komunikačnom centre Energy Campus na našej stránke 
www.stiebel-eltron.sk/energycampus.


