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MERIAME SI SPOTREBU TEPLA 
 
Zima môže priniesť nečakané výdavky v prípade, ak sa pred ňou  Vaši 
susedia chránia viac než Vy. Ak všetci užívatelia bytov v dome platia pevnú 
sumu za kúrenie, aj Vaše výdavky môžu nekontrolovateľne vzrásť. 
 
Pri používaní rozdeľovačov spotreby tepla značky Brunata však nikto nemusí 
platiť za nadmernú spotrebu susedov. Každý užívateľ bytu získa plnú 
kontrolu nad vlastnou spotrebou a náklady sa rozdelia spravodlivo podľa 
indikovanej spotreby. 
Skúsenosti navyše potvrdzujú, že celková spotreba v dome sa znižuje o       
20 – 25 % bez toho, že by klesla kvalita bývania. 
 
Úspory je možné dosiahnuť pomocou niekoľkých jednoduchých a 
rozumných návykov. Rozdeľovače sú dôkazom týchto úspor, ktoré sa odrazia 
na výške celoročného účtu za kúrenie. 
 
 
 
 SPÔSOB ROZÚČTOVANIA NÁKLADOV NA VYKUROVANIE 

 

Každý zaplatí len za teplo, ktoré spotreboval. 
Pre účely objektívneho rozúčtovania nákladov na vykurovanie objektu musia byť inštalované: 
- kalorimetrické merače tepla, ktoré umožnia zistenie skutočnej spotreby tepla pre byty (nebytové 

priestory), resp. náklady na teplo 
- indikátory na rozdeľovanie vykurovacích nákladov na všetkých vykurovacích telesách v bytoch. 
 
 
Náklady na vykurovanie objektu sa rozdelia na zložku základnú a spotrebnú. Základná zložka je nezávislá 
na veľkosti odberu tepla (zahrňuje straty v rozvode, vykurovanie spoločných priestorov a ostatné stále 

náklady) a rozdelí sa medzi jednotlivé byty v pomere k ich úžitkovej ploche alebo 
spoluvlastníckeho podielu. Spotrebná zložka sa rozdelí medzi byty na základe 
záznamov indikátorov vykurovacích nákladov, ktoré charakterizujú individuálnu 
spotrebu tepla. Po vykonaní odpočtu záznamov indikátora v každom byte sa tieto údaje 
sčítajú za celý objekt a k nim sa priradí spotrebná zložka nákladov. Toto je potom 
východisková hodnota  pre rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. 
Účet za vykurovanie pre užívateľa každého bytu obsahuje jeho podiel na základnej a 
spotrebnej zložke objektu. Určenie podielu medzi základnou a spotrebnou zložkou 
nákladov na vykurovanie daného objektu vychádza z uznesenia vlastníkov bytov. 
 

Prerozdeľovač nezaznamenáva žiadnu spotrebu tepla, keď nie je radiátor v užívaní. 
 
Po dobu 12 mesiacov alokátor zaznamenával spotrebu bez ohľadu na to, či bol radiátor využívaný, alebo nie. Táto 
spotreba nepodložená skutočným využitím radiátora bola účtovaná a spôsobovala spory u užívateľov bytov. 
Brunata RMK 87 neberie túto neoprávnene zaznamenanú spotrebu do úvahy. Alokátor nezaznamenáva žiadnu 
spotrebu, keď nie je radiátor v užívaní. 
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MOŽNÉ MANIPULÁCIE  
 
Rozdeľovače vykurovacích nákladov na princípe odparovania sa dokázateľne nedajú s bežnými 
opatreniami zmanipulovať na nižšiu indikáciu spotreby. Naopak – mnohé pokusy manipulácie vedú 
k čiastočnému zvýšeniu indikovaných výsledkov. Či sa rozdeľovače vykurovacích nákladov obalia so 
suchou alebo vlhkou handrou, s alumíniovou fóliou alebo novinovým papierom, všetky pokusy tohoto 
druhu zvyšujú indikáciu spotreby. Príčina je v tom, že teplo pôsobiace na rozdeľovač vykurovacích 
nákladov nemôže byť od prístroja znovu odvedené, čo zintenzívňuje pôsobenie tepla. Len ofukovanie 
rozdeľovača vykurovacích nákladov ventilátorom prináša zmenšený výsledok indikácie. Jednoduchý 
výpočet ale rýchlo vyjasní, že náklady na elektrinu, ktoré pritom vznikajú, rýchlo zmenia zdanlivú 
výhodu na nevýhodu. 
Normy DIN požadujú pre povolenie rozdeľovačov vykurovacích nákladov okrem iného aj ich bezpečnosť 
proti manipuláciám. Prístroj, ktorý nespĺňa toto kritérium, neobdrží povolenie. Keďže všetky naše 
prístroje samozrejme spĺňajú požiadavky platných noriem DIN, máte aj vy záruku na indikáciu spotreby 
neovplyvniteľnú v prospech užívateľa. 
 
Pred neoprávnenými zásahmi zvonku je rozdeľovač vykurovacích nákladov chránený plombou. Aby bolo 
možné sa dostať k ampulke, musí sa plomba odstrániť a tým zničiť. Takto  sa môže kedykoľvek dokázať 
úmyselné alebo násilné otvorenie prístroja. Okrem toho by malo byť každému, kto sa zaoberá myšlienkou 
na manipuláciu, jasné že napĺňa skutkovú podstatu podvodu alebo minimálne pokusu o podvod so 
všetkými, z toho vyplývajúcimi trestnoprávnymi následkami. 
 
Zníženie spotreby manipuláciou nie je dosiahnuteľné. K nižším nákladom na teplo vedie výlučne len 
primerané a zmysluplné správanie spotrebiteľa. 
Pokus  obalenie so suchou handrou 
Následok zvýšenie o 23 % 
Pokus  obalenie s vlhkou handrou 
Následok zvýšenie o 12 % 
Pokus  obalenie so staniolom  
Následok zvýšenie o 38 % 
Pokus  obalenie s novinovým papierom  
Následok zvýšenie o 10 % 
Pokus  ofukovanie s ventilátorom (0,6 m3 /s)  
Následok redukovanie o 32 % ale značné náklady na elektrickú energiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


