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REFERENČNÍ LIST 

KGJ na BK VEPA : Instalace kogenerační jednotky na 
blokové kotelně BK4, Praha – Barrandov 

 
Objednatel: Veolia Energie Praha, a.s. 

Provozovatel: Veolia Energie Praha, a.s. 

Místo plnění: BK4, Tréglova ul., Praha – Barrandov 

Předmět plnění: Instalace kogenerační jednotky na blokové kotelně BK4 

Termín plnění: 09/2020 – 03/2021 

Záruky: 24 měsíců / 60 měsíců 

Kontakt AmpluServis,a.s.: Jan Kondr (606 756 670)  

Kontakt VEPA, a.s.: Jiří Kopta (727 910 949) 

 

 
 

 

Technické parametry KE-MNG 450: 

Jmenovitý elektrický výkon 422 kW 
Jmenovitý tepelný výkon 532 kW 
Palivo  zemní plyn 
Příkon v palivu 1067 kW 
Spotřeba paliva 112,9 m3/h 
Elektrická účinnost 39,5 % 
Tepelná účinnost s LT 52,8 % 
Tepelná účinnost bez LT 49,9 % 
Celková účinnost s LT 92,3 % 
Emisní limity 
CO  mg/m3 < 180 
Nox mg/m3 < 50 
HCHO  mg/m3 < 15 
TOC  mg/m3 < 1200 
Hlukový limit 
Hladina akustického tlaku 55 dB (A) 
 

Popis realizace:  
 

Bylo provedeno osazení kogenerační jednotky (7,6 t) 

a spalinového modulu se selektivní katalytickou 

redukcí (SCR) na pozici v prostoru blokové kotelny 

BK4. Do prostoru strojovny byly osazeny 2 ks 

akumulačních nádrží o objemu 2 x 25 m3.  

 

Montážní práce strojní dále zahrnovaly mimo jiné 

zhotovení napojovacího místa zemního plynu a 

montáž plynové přípojky s regulační řadou, 

redimenzi hlavní měřící tratě odběrného místa ZP 

v plynové regulační stanici, montáž potrubních 

rozvodů pro vyvedení tepelného výkonu KGJ a 

tepelnou akumulaci, montáž okruhů 

technologického chlazení včetně instalace chladiče a 

střechu objektu, zhotovení nové spalinové trasy
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a vyvložkování původního komínu. Dále pak dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení pro přívod a odvod 

vzduchu pro kogenerační jednotku včetně tlumičů hluku. 

 

V rámci montážních prací byly provedeny i veškeré potřebné stavební úpravy objektu kotelny BK4, pro montáž 

nové technologie jako např. základové desky pro KGJ a spalinový modul, prostupy pro VZT a potrubní rozvody. 

Byla vybudována nová VN rozvodna a místnost trafostanice. 

 

Byla provedena kompletní dodávka a montáž technologie elektro a ASŘTP včetně dodávky a montáže 

transformátoru 22 kV o jmenovitém výkonu 630 kVA. Dále byla provedena dodávka a montáž systémů 

umožňujících komunikaci a dálkové řízení KGJ z centrálního dispečerského pracoviště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


