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Solární systém pro přípravu teplé vody

HOT SET
Nyní je solární systém dostupný pro každého.
Solární systémy pro ohřev teplé vody jsou
výkonné, jednoduché a spolehlivé. Řada HOT
nabízí řešení pro každou velikost domu.

ÚSPORA AŽ 70%
Systém pokryje až 70% energie nutné pro přípravu
teplé vody a to prostřednictvím dokonale
vyladěných komponent.

BAZÉN
(možnost rozšíření)

HOT SET

HOT302

HOT504

ALPIN kolektory (ks)
Kolektorová plocha (m2)
Uchycení (oplechování) kol. +0
Solární zásobník (l)
Solární stanice s regulací
Expanzomat
Nemrznoucí kapalina - koncentrát (l)
Potrubí nerez 2 x 10 m + příslušenství

2
5
SSP
WWKS300
SST25
25
10
DN16

4
10
SSP
WWKS500
SST25
35
20
DN20

Set nad střešní krytinu

69.900,-

104.900,-

HOT302

HOT504

Set nad střešní krytinu

71.000,-

107.100,-

Kolektory horizontální RKAQ2500

HOT302Q

HOT504Q

Set do střešní krytiny

73.900,-

112.900,-

Kolektory do krytiny IK2500

HOT302IK

HOT504IK

Kolektory vertikální RKA2500
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Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

HEAT SET

Solární sestavy HEAT jsou ideálním
řešením pro rodinné domy, kde
trvale žije jedna až dvě rodiny.

ÚSPORA AŽ 50%
V moderních domech pokryje až 50% energie
nutné pro přípravu teplé vody a vytápění.

Solární systém s modulem čerstvé vody FWSS

BAZÉN
(možnost
rozšíření)

HEAT SET

HEAT804

HEAT805

HEAT1006

ALPIN kolektory (ks)
Kolektorová plocha (m2)
Uchycení (oplechování) kol. +0
Akumulační nádrž
Solární stanice s regulací
Modul čerstvé vody
Expanzomat (l)
Nemrznoucí kap. - koncentrát (l)
Potrubí nerez 2 x 10m + příslušenství

4
10
SSP
FWSS 800
SST25
FWS30
35
20
DN20

5
12,5
SSP
FWSS 800
SST25
FWS30
35
20
DN20

6
15
SSP
FWSS 1000
SST25
FWS30
50
20
DN20

Set nad střešní krytinu

129.900,-

144.900,-

159.900,-

HEAT804

HEAT805

HEAT1006

Set nad střešní krytinu

132.100,-

148.200,-

163.200,-

Kolektory horizontální RKAQ2500

HEAT804Q

HEAT805Q

HEAT1006Q

Set do střešní krytiny

140.600,-

156.900,-

171.900,-

Kolektory do krytiny IK2500

HEAT804IK

HEAT805IK

HEAT1006IK

Kolektory vertikální RKA2500
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Solární kolektor nad střešní krytinu

ALPIN kolektor
Solární kolektory ALPIN splňují nejpřísnější kritéria na
vzhled a využití plochy. Minimální velikost rámu zajišťuje
nejvyšší energetické zisky na hrubou plochu kolektoru.
 víc energie díky dokonalému využití plochy
 plně automatická robotická výroba
 univerzální možnost montáže
 horizontální i vertikální provedení
RKA2500
RKAQ2500

ALPIN vertikální
ALPIN horizontální

12.250,12.500,-

1759
1760

ALPINTH

jímka čidla teploty

500,-

1785

Nosná konstrukce pro vertikální kolektor
SSP/DBP
paralelně se střechou
SSA20/DBA20 přizvednutí o 20
SSA45
rovná střecha +45

2.300,3.150,3.350,-

81-0004
81-0006
81-0008

Nosná konstrukce pro horizontální kolektor
SSPL/DBPL
paralelně se střechou
SSAL20/DBAL20přizvednutí o 20
SSAL45
rovná střecha +45

2.600,3.150,3.350,-

81-0009
81-0011
81-0023

ALPINTH

vertikální (horizontální)

Hrubá plocha
Plocha absorbéru
Plocha apertury
Optická účinnost
Sněhová odolnost
Max. výkon
VxŠxT
Hmotnost
Objem
Materiál kolektoru
Absorbér
Absorbtivita
 potrubí sběrače
 potrubí registru
Připojení
Zakrytí
Tepelná izolace
Povolený sklon
Keymark
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2,51 m2
2,32 m2
2,34 m2
80,2%
960 kg
1.877 Wp, tepl.
2148 (1168) x 1168 (2148) x 83 mm
36 kg
1,7 l
Al - rám
Harfa
Al - vysoce selektivní
95 %
Cu22
Cu8
2 x 1" AG/IG
3,2 mm solární bezpečnostní sklo
40 mm, minerální vlna
min. 15 / max. 75
011-7S2231F

Solární kolektor do střešní krytiny

ALPIN kolektor do krytiny
Solární kolektory ALPIN do střešní krytiny mají dřevěný
rám a dva horní vývody. Speciálně vyvinutý systém
oplechování zaručuje naprostou těsnot pro všechny
typy střech.
 víc energie díky dokonalému využití plochy
 perfektní vzhled celého systému
 chráněné připojovací potrubí

IK2500

ALPIN do krytiny

13.500,-

1362

Sady oplechování pro kolektory v jedné řadě
OPLECH1
OPLECH2
OPLECH3
OPLECH4
OPLECH5
OPLECH6

oplechování 1 kolektoru
oplechování 2 kolektorů
oplechování 3 kolektorů
oplechování 4 kolektorů
oplechování 5 kolektorů
oplechování 6 kolektorů

6.660,9.150,11.630,14.930,18.610,22.290,-

81-0025
81-0026
81-0027
81-0028
81-0029
81-0030

Zapojení kolektorů
IK2500

Jímka pro
čidlo

Potřebný prostor pro montáž
Normovaný prostor: kolektory a oplechování (bez krytiny)
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Hrubá plocha
Plocha absorbéru
Plocha apertury
Optická účinnost
Max. výkon
VxŠxT
Hmotnost
Objem
Materiál kolektoru
Absorbér
Absorbtivita
 potrubí sběrače
 potrubí registru
Připojení
Zakrytí
Tepelná izolace
Povolený sklon
Keymark

2,52 m2
2,28 m2
2,32 m2
78%
1.800 Wp, tepl.
2058 x 1227 x 105 mm
49 kg
1,7 l
dřevěný rám
Al - vysoce selektivní
95 %
Cu22
Cu8
2 x 1"
3,2 mm solární bezpečnostní sklo
50 mm, minerální vlna
min. 20 / max. 75
011-7S1908F

Zásobníky teplé vody

Kompaktní zásobník teplé vody
Kompaktní zásobníky teplé vody zajišťují jednoduchý a
pohodlný způsob využití solární energie jak v
domácnostech, tak i ve větších objektech.
 velký solární výměník tepla
 druhý výměník tepla pro záložní ohřev
 příprava pro montáž příruby s elektrickým topným
tělesem uprostřed zásobníku
 příprava k montáži čerpadlové jednotky (do 500 l)

Zásobníky teplé vody - bez čerpadlové jednotky
objem 300 l
objem 500 l

22.250,29.625,-

Příruba s elektrickým tělesem pro WWKS
6.250,-

Příruba 180 mm se závitem 6/4" pro el. těleso
1.000,-

Termostatický směšovací ventil
1.730,3.220,-

Výška s izolací [mm]
Sklopný rozměr [mm]
Průměr s izolací [mm]
Průměr průchozí [mm]
Hmotnost [kg]
Plocha horního výměníku [m2]
Plocha solárního výměníku [m2]
Světlost revizní příruby [mm]

Volba el. topné patrony
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Akumulační zásobníky

TOPENÍ + ČERSTVÁ VODA
Nejnovější koncept akumulačního zásobníku tepla umožňuje montáž
všech nutných komponentů solárního systému přímo na stěnu
zásobníku.
Vysoká variabilita akumulačního systému umožňuje kombinovat solární
ohřev prakticky s neomezeným počtem libovolných zdrojů tepla.
 velký solární výměník tepla
 teplotní vrstvení díky dělícím plechům
 hrdlo pro elektrickou patronu

HEAT systémová nádrž
FWSS800
FWSS1000

objem 800 l
objem 1000 l

36.250,37.250,-

1272
1022

23.850,-

1021

HEAT dodatečná nádrž
BS1000

objem 1000 l

Výška s izolací / bez iz. [mm]
Sklopný rozměr [mm]
Průměr s izolací / bez iz. [mm]
2
Doporučená plocha kol. [m ]
2
Plocha solárního výměníku [m ]
Ohřev vody [l/min]

Elektrická topná patrona se závitem 6/4" pro FWSS
EHP25
EHP37
EHP60

2,5 kW/230V/360mm
3,8kW/400V/350mm
6kW/400V/520mm

4.400,6.075,6.475,-

1186
1187
1188

SST25

FWS30
Tepelné čerpadlo

Peletový kotel

Plynový kotel

Kotel na dřevo

Vysokoteplotní
topný okruh

Nízkoteplotní
topný okruh
FWSS 1000
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Solární čerpadlové jednotky

Solární stanice SST

 integrovaná solární regulace
 vysoce efektivní čerpadla
 přímá montáž na nádrž

1 větev / 1 okruh
Solární stanice s regulací (montáž na nádrž, nebo na stěnu)
1 větev / 1 okruh regulace

11.900,-

Solární stanice bez regulace (montáž na stěnu)
1 větev

9.300,-

2 větve / 2 okruhy
Solární stanice s regulací (montáž na nádrž, nebo na stěnu)
2 větve / 2 okruhy regulace 15.300,-

Solární stanice bez regulace (montáž na stěnu)
2 větve do 25 m2

10.900,-

Jmenovitá světlost
Čerpadlo
Max. provoz. tep. (tep./stud.)
Tíhová brzda [mbar]
Zbývající dop. výška [mbar]
Průtokoměr [l/min]

Solární regulátory
STRG C Omega
Solární regulátory s předprogramovanými schématy
zapojení a plynulou regulací otáček čerpadla
1 výstup, včetně 2 čidel
4.200,2 výstupy, včetně 3 čidel
4.200,-

3.300,4.200,-

Příslušenství
čidlo kolektoru Pt1000
čidlo nádrže Pt1000 4.200,4.200,-
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400,320,-

Moduly čerstvé teplé vody

Modul čerstvé vody FWS
HYDRO 40





patentovaná ochrana proti vápenatým usazeninám
průtok od 4 do 40 litrů
elektronická regulace
možnost montáže na stěnu, nebo na nádrž

40.500,cirkulační čerpadlo pro FRESH HYDRO, EASY a5,ECO
3 m cirkulační čerpadlo
7.900,včetně ovládání čerpadla
Se dvěma funkcemi:
časové řízení, nebo impulsní funkce, dále pak teplotní omezení
výkon čerpadla: 27 W
výtlak čerpadla: 3 m

EASY 30 / ECO20
 patentovaná ochrana proti vápenatým usazeninám
 průtok do 30 litrů
 regulace pomocí termostatu

montáž na stěnu, nebo na nádrž

montáž na stěnu
montáž na stěnu

ventil pro kaskádu

Jmenovitá světlost
Množství teplé vody [l/min]
[dH]provozní tlak [bar]
Max.
Pitná voda
Topná voda
Nabíjecí čerpadlo
Cirkulační čerpadlo
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33.500,5,22.500,25.500,2.100,5,-

Požadavky na kvalitu vody
Celková tvrdost [dH]
Vodivost [μS/cm]
[dH]
Dusičnany
[mg/l]

Příslušenství

Nemrznoucí kapalina
Nemrznoucí kapalina - koncentrát
Dlouhou životnost solární kapaliny zajišťují speciální inhibitory a
vysoký bod varu. Hodnota pH by se měla po naředění vodou
pravidelně kontrolovat a neměla by poklesnout pod 7,5.
10 litrů

1.400,-

Expanzní nádoby
Uzavřené solární expanzní nádoby s membránou.
Vyrobené podle nařízení 97/23/EG. Maximální provozní
teplota 120C, maximální provozní tlak 6 bar, přetlak 2,5 bar.
na zeď 3/4"
na zeď 3/4"
držák pro AG 18/25
stojatá 3/4"
stojatá 3/4"
stojatá 1"
stojatá 1"
stojatá 1"
stojatá 1"
stojatá 1"
stojatá 1"

1.120,1.650,250,2.375,3.825,5.275,6.325,7.390,9.755,16.926,25.300,-

připojení AG 18-50
připojení AG 80-100

550,700,-

Plocha kol. [m2]

Bazénové výměníky tepla
Všechny naše solární systémy je možné rozšířit i o ohřev bazénu.
Pro ohřev bazénu je nutné nainstalovat mezi solární a bazénový okruh
patřičný výměník tepla.

Bazénové výměníky tepla* bez tepelné izolace
LOW FLOW 60/24C - 20/30 C
do 10 m2 kol. plochy
do 20 m2 kol. plochy
do 40 m2 kol. plochy
13.400,do 60 m2 kol.
plochy
2
do 70 m kol. plochy
do 90 m2 kol. plochy
do 110 m2 kol. plochy

5.720,6.760,7.800,13.400,8.500,9.880,10.920,11.960,-

šířka [mm]: 125 výška [mm]: 296
připojení: 2x1" / 2x5/4"
* nepoužívat pro slanou vodu a hliníkové bazény!
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výměník
tepla

bazén

SOLAR POWER CZ, s.r.o.
Brněnská 681/5, Hodonín
Tel. 518 321 158
Mob. 608 741 635
office@solarpower.cz

Váš nejbližší dodavatel:

www.solarpower.cz

