Buderus Referenční listina/
Reference list

Sokol Žižkov
Sokol Žižkov

Charakteristika:
V letošním roce uplyne 130 let od
založení tělocvičné jednoty, která
sídlí v historické budově v Praze 3.
Mezi zakládajícími a čestnými členy
byl zakladatel Sokola PhDr. Miroslav
Tyrš, spisovatelé Svatopluk Čech, Alois
Jirásek, Eliška Krásnohorská a mnozí
další. V řadách žižkovského Sokola
vyrostla řada reprezentantů, mistrů světa
i olympijských medailistů. Rozsáhlé
vnitřní opravy a modernizace objektu
byla v minulém roce dovršena opravou
vnějšího pláště budovy a rekonstrukcí
kotelny. Staré neúčinné kotle byly
nahrazeny moderními úspornými
stacionárními kondenzačními kotli
Logano plus GB402-395. Příprava teplé
vody je zajištěna dvojicí zásobníků
Logalux SU1000 a optimalizaci provozu
kotlů zajišťuje nový regulační systém
ve spolupráci s moduly PM10 pro řízení
modulačních kotlových čerpadel. Nyní
objekt důstojně reprezentuje druhou
nejstarší TJ v Praze a největší na obvodě,
v níž je téměř osm set členů v deseti
sportovních oddílech.    
Realizace 04/2011

Characteristics:
This year, 130 years have passed since
the foundation of the physical training
union, having its seat in an historical
building in Prague 3. Among founding
and honorary members of the union,
there are the founder of the Sokol PhDr.
Miroslav Tyrš, writers Svatopluk Čech, Alois
Jirásek, Eliška Krásnohorská and many
others. Among members of the Žižkov
Sokol, there are many representatives,
World Champions and Olympic
medallists. Extensive interior repairs and
modernization works of the whole building
were finished in the last year with the
modernization of the external building
envelope and with the reconstruction
of the boiler room. The old inefficient
boilers were replaced by modern and
economic stationary condensing boilers
Logano plus GB402-395. The hot water
preparation has been secured by a pair of
DHW cylinders Logalux SU1000 and the
optimization of the boilers operation has
been secured by a new control system
in cooperation with PM10 modules to
control the modulation boiler pumps. Now,
the building represents with dignity the
second oldest physical training union in
Prague and the greatest in this district,
including eight hundred members in ten
sports sections.
Realization 04/2011

Teplo je náš živel

Technické vybavení:

❚
❚
❚
❚
❚

2x kotel Logano plus GB402-395
1x regulační systém Logamatic řady 4000
2x čerpadlový modul PM10
2x zásobník teplé vody Logalux SU1000
1x neutralizační zařízení NE0.1

Technical Equipment:

❚
❚
❚
❚
❚

2x boiler Logano plus GB402-395
1x control system Logamatic series 4000
2x pump module PM10
2x DHW cylinders Logalux SU1000
1x neutralization device NE0.1

