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Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH, manipulace, montáže a uvedení do provozu.

Kontakty ENBRA

Platnost ceníku předpokládejte minimálně 6 měsíců od jeho vydaní. Změny mimo uvedený termín jsou pravděpodobně pouze
v případě markantní změny kursu či pohybu cen výrobních materiálů na světových burzách. Uvedené kódové označení koresponduje s mezinárodním značením výrobků našich dodavatelů a všemi dostupnými katalogy či projekčními podklady
distribuovanými v obchodním řetězci ENBRA. Při komunikaci proto používejte v co nejvyšší míře tato kódová označeni výrobků,
předejdete tak zbytečným nesrovnalostem a neporozuměním při řešení jednotlivých obchodních případů.

Kontaktní údaje společnosti ENBRA, a.s. jsou uvedeny
na zadní straně tohoto ceníku. Chcete-li získat doplňující informace či objednat zboží, kontaktujte Vám
regionálně nejbližší obchodní kancelář ENBRA, kde
Vám rádi zprostředkujeme vše potřebné a pomůžeme nalézt nejjednodušší distribuční cestu. V případě
technické nejasnosti či požadavku na servis či poradenskou činnost, kontaktujte technického garanta
produktové skupiny – přímé spojení je uvedeno vždy
přímo v zápatí každé stránky tohoto ceníku či na internetových stránkách www.enbra.cz. Zde naleznete
taktéž kontaktní spojení na komplexní servisní síť pro
všechny námi distribuované výrobky.
Bližší informace o nabídce našich služeb, kvalitě
a technických parametrech distribuovaných zařízení, naleznete na internetových stránkách naši ﬁrmy
www.enbra.cz. Tyto byly vytvořeny pro Vaše širší
obeznámení s řešenou problematikou – naleznete
zde mj. vyčerpávající informace o použitých technologiích, produktech a historii naši společnosti.

Z uvedených cen poskytuje ﬁrma ENBRA obchodním partnerům individuální obchodní podmínky na základě získaných obchodních zkušeností či rozsahu a charakteru konkrétních řešených zakázek. Podmínky dlouhodobější spolupráce jsou zakotveny
v Rámcové kupní smlouvě (RKS) a související rabatové listině zavedené do celoﬁremního IS EPASS pro automatické řešení denního prodeje napříč všemi pracovišti ENBRA v ČR. Tato, kromě přesné deﬁnice vzájemných závazků, řeší současně též systém
dodatečných bonusů, slev a speciálních zakázkových či platebních podmínek. Kódy uvedené ve sloupci „Rabat Sklad“ odpovídají číselnému značení produktových skupin v Rabatové listině a jsou navázány na systém přednastaveného poskytovaní slev
v IS EPASS.
Sortiment ENBRA je plně certiﬁkován v EU či ČR, splňuje směrnice CE a/nebo je vydáno příslušné prohlášení o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Expediční podmínky, dodací lhůty, garance
U žádného z řešených sortimentů nepožadujeme kartonové či paletové odběry. Každý výrobek automaticky obsahuje uživatelský
manuál, respektive návod k montáži v českém jazyce. Není-li tomu tak, prosíme, neprodleně nás informujte. Tyto materiály jsou,
včetně příslušných certiﬁkátů, běžně dostupné ke stažení také na internetových stránkách www.enbra.cz. Dodací lhůty jsou
pro běžný sortiment uvedeny v ceníku ENBRA (ve sloupci „Rabat Sklad“ = A – tj. cca 80 % nejprodávanějšího sortimentu)
v rozmezí ihned – 14 dnů, ostatní výrobky (ve sloupci „Rabat Sklad“ = N či neuvedeny v tomto ceníku) v rozmezí od 14 do 90
dnů. Vyžadujete-li potvrzení objednávky, nárokujte si jej požadavkem na příslušné objednávce. Písemná závazná objednávka
(dopis, e-mail) je jedinou možnou formou objednaní zboží.
Dodávku zboží zajišťujeme standardně následujícím způsobem:
1. Rádi Vám poskytneme kontakt na regionální prodejní zastoupeni – VO partner v rámci prodejní sítě ENBRA.
2. Plošná distribuce zboží s využitím služeb smluvního dopravce do druhého pracovního dne od objednání
(nutno objednat nejpozději do 14:30 hod. předchozího pracovního dne).
3. Osobní odběr v Centrálním skladu ENBRA, a.s. v Popůvkách u Brna.
Záruční lhůty pro jednotlivé výrobkové skupiny jsou uvedeny dále v ceníku a jsou též součástí Dodatku RKS. Záruka je mj.
speciﬁkována potvrzeným záručním listem přiloženým u konkrétního výrobku a/nebo je řešena formou garanční listiny s odkazem
na příslušný daňový doklad. Obchodní a záruční podmínky se řídí VODRP ENBRA, není-li určeno písemnou dohodou jinak. Tyto
jsou k dispozici ke stažení na www.enbra.cz.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi a věříme, že budete s naší nabídkou a službami nadmíru spokojeni.
Váš tým ENBRA, a.s.

ENBRA, a.s.
služby autorizovaných metrologických
středisek (zkušeben)
měření a regulace
topenářská technika

VODOMĚRY
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.

Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz
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Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz
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Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz
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VODOMĚRY
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Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz

VODOMĚRY

Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz
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VODOMĚRY DLE MID

CE M17 1383
Číslo notiﬁkované osoby (oznámený subjekt)
Dvojčíslí roku, kdy bylo provedeno posouzení shody
(platnost ověření se počítá od roku následujícího)
Platnost ověření:
- měřidla na studenou vodu (SV): 6 roků
- měřidla na teplou vodu (TV): 4 roky
- měřidla na SV a TV k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům: 5 roků
Značení evropské shody (Conformité européenne)
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Q3

vyjadřuje hodnotu trvalého (nominálního) průtoku [m3/h]
- dle tohoto průtoku se navrhuje měřidlo

R

koeﬁcient vyjadřující poměr mezi trvalým a minimálním průtokem (Q3/Q1)
- koeﬁcient je vztažen k montážní poloze (H – horizontální, V – vertikální)
- pokud za R není označena montážní poloha (H či V), platí pro obě polohy
- obecně lze říci, že měřidlo má v horizontální poloze vyšší hodnotu R oproti poloze svislé

Impulse

udáváno u vodoměrů s impulsním výstupem
- vyjádřeno jako počet litrů na impuls [l/imp.]

T

teplotní třída měřidla
- T30, T50 (0,1 °C – 30, 50 °C), určeno pouze pro studenou (SV) vodu
- T30/90 (30 °C – 90 °C), určeno pouze pro teplou (TV) vodu
- T90 (0,1 °C – 90 °C), určeno pro studenou (SV) i teplou (TV) vodu

U, D

třída citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních polích před (U) a za (D) měřidlem
- podle dříve platné normy označováno jako uklidňovací délka
- vyjadřuje násobek dimenze měřidla, který se musí jako délka dodržet před/za měřidlem

MAP

nejvyšší dovolený tlak [bar]

ΔP

třída tlakové ztráty [kPa]
- mezi minimálním (Q1) a trvalým průtokem (Q3) nesmí být ztráta vyšší než ΔP

Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz

MĚŘIČE TEPLA
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.

Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, e-mail: holyszewski@enbra.cz
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MĚŘIČE TEPLA

10

Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, e-mail: holyszewski@enbra.cz

MĚŘIČE TEPLA

Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, e-mail: holyszewski@enbra.cz
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MĚŘIČE TEPLA
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Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, e-mail: holyszewski@enbra.cz

MĚŘIČE TEPLA

SONTEX 739
Kombinace léty prověřeného a spolehlivého
mechanického průtokoměru a nejmodernějšího
kalorimetrického počítadla, umožňující jeho
začlenění do systému topení i chlazení
a také do systémů dálkových odečtů.

Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, e-mail: holyszewski@enbra.cz
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INDIKÁTORY
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.

INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ

Sontex 868

ukládá 144 měsíčních hodnot a 18 půlměsíčních hodnot
umožňuje kontrolovat náměry po celou dobu životnosti
je kompatibilní s normou Wireless M-Bus/OMS
doba vysílání je nastavitelná pro omezení rádiového smogu
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Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, e-mail: holyszewski@enbra.cz

ARMATURY
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.

Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz
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ARMATURY
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Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz

ARMATURY

KONDENZAČNÍ KOTLE

ADISA ADI CD
Stacionární nerezový kondenzační kotel kompaktních rozměrů
(model 950 o půdorysu 1000 x 1060 mm).
Výkonová řada 70 – 950 kW.

KONDENZAČNÍ KOTEL

ADISA ADI CD MEGA
Stacionární nerezový dvojkotel o výkonech až do 1 800 kW.

Technický garant produktů: Matěj Holyszewski, tel.: +420 737 254 472, e-mail: holyszewskim@enbra.cz
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KOTLE
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.
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Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, e-mail: svantner@enbra.cz

KOTLE

Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, e-mail: svantner@enbra.cz
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KOTLE
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Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, e-mail: svantner@enbra.cz

KOTLE

Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, e-mail: svantner@enbra.cz
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TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.
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Technický garant produktů: Karel Kincl, tel.: +420 734 367 756, e-mail: kincl@enbra.cz

TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE

Technický garant produktů: Karel Kincl, tel.: +420 734 367 756, e-mail: kincl@enbra.cz
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TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE
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Technický garant produktů: Karel Kincl, tel.: +420 734 367 756, e-mail: kincl@enbra.cz

TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE

Modernizované monoblokové jednotky
pro vytápění, chlazení a přípravu teplé
vody v externím zásobníku.

Využívající ekologické
chladivo R32.

Technický garant produktů: Karel Kincl, tel.: +420 734 367 756, e-mail: kincl@enbra.cz
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OHŘÍVAČE VODY
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.
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Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, e-mail: svantner@enbra.cz

OHŘÍVAČE VODY

zvyhodnené sety:

kotel + ohřívač + magnetický filtr

při objednání celého setu zvýhodněná cena

Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, e-mail: svantner@enbra.cz
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REKUPERACE A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
PLATNOST OD 1. 5. 2020 DO VYDÁNÍ NOVÉHO CENÍKU. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.
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Technický garant produktů: Karel Kincl, tel.: +420 734 367 756, e-mail: kincl@enbra.cz

V návaznosti na novelu evropské směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která ukládá státům
zajistit, aby po 25. říjnu 2020 byly nově instalované měřiče pro vytápění, chlazení a teplou užitkovou
vodu dálkově odečitatelné za účelem zajištění nákladově efektivního a častého poskytování informací o spotřebě, přichází společnost ENBRA s měřidly odečítanými prostřednictvím internetu věcí.
Ve spolupráci se společností České radiokomunikace a Starnet nabízíme ucelený sortiment měřidel s komunikací LoRaWAN. Výhodou tohoto řešení je, že pro odečet se využívá již existujících celoplošných LoRaWAN
sítí a není tedy třeba odečet realizovat pochůzkovým způsobem ani v objektu instalovat radiové uzly ani
žádná podobná zařízení. Odečtené hodnoty z měřidla jsou k dispozici i vícekrát za den.

NEPŘÍMOOHŘÍVANÉ
ZÁSOBNÍKY

ENBRA NOR
Nepřímoohřevný stacionární smaltovaný zásobník pro ohřev
teplé vody s hladkou trubkou.

Dostupné ve verzích:

NOR PK – pod kotel
Připojovací body na horní straně ohřívače, k dispozici pouze
ve 120 litrovém provedení.

NOR
Připojovací body na boční straně ohřívače.

NOR DUO
Se dvěma výměníky pro připojení dvou zdrojů tepla.

NOR HP
Se zvětšenou plochou výměníku pro TČ.
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NOVINKA
Nově na trh uvádíme širokou paletu modelů chillerů a tepelných čerpadel od 20 do 2000 kW, v různých
konﬁguracích a technologiích. Modely jsou k dispozici s chladivy R410a a R134a, vybavené invertory,
scroll nebo šroubovými kompresory aby dostály speciﬁckým požadavkům dodávky chladu či tepla
s maximální efektivitou.
K dispozici jsou i varianty využívající technologii freecooling či zařízení s odděleným výparníkem, technologii adaptivní výstupní teploty, verze s integrovaným akumulačním zásobníkem, možnost chlazení
až do -20 °C.
Využít lze také množství koncových prvků a příslušenství pro vybudování efektivního systému chlazení
a vytápění.

Pro návrh konkrétního typu jednotky
a speciﬁkaci jejího vybavení nás prosím kontaktujte
30

INSTALOVALI JSTE MĚŘIDLA?!
MÁTE REGISTRACI U ČMI?

WWW.ENBRA.CZ/SKOLENI

OPRAVDU JSTE INSTALOVALI
MĚŘIDLA?!
MAJÍ PLATNÉ OVĚŘENÍ?

WWW.ENBRA.CZ/ZKUSEBNA

533 03 99 03

BRNO  CENTRÁLA
Popůvky 404
664 41 Troubsko
T 533 039 903
E enbra@enbra.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nemanická 1266 (Areál Šubrt)
370 10 České Budějovice
T 533 039 903
E ceskebudejovice@enbra.cz

BOHUMÍN
Čs. Armády 360
735 81 Bohumín
T 533 039 903
E bohumin@enbra.cz

OLOMOUC
Jižní 118
783 01 Olomouc
T 533 039 903
E olomouc@enbra.cz

PLZEŇ
Sluneční 2c
312 00 Plzeň
T 533 039 903
E plzen@enbra.cz

PRAHA
Leknínová 3167/4
106 00 Praha 10 – Zahradní Město
T 533 039 903
E praha@enbra.cz

PARDUBICE
Fáblovka 406
533 52 Pardubice
T 533 039 903
E pardubice@enbra.cz

Sídlo společnosti: ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno

