Katalog 2018
1 V SOLÁRNÍCH SYSTÉMECH

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

www.solarpower.cz

TEPLÁ VODA
Nabízíme Vám nejjednodušší způsob využití
solární energie ve vaší domácnosti.
Naše systémy jsou zárukou prvotřídní
evropské kvality, které zaručují dlouhou
životnost, vysokou účinnost a přínos pro
životní prostředí.

ČERSTVÁ
VODA
čerstvá, hygienická
teplá voda

ŘÍDÍCÍ
SYSTÉM
Nový srozumitelný
řídící systém
zaručuje velmi
snadné ovládání.
Náklady na údržbu
jsou přitom
minimální.

SNADNÁ
INSTALACE
Snadné nastavení a instalace
pomocí "Plug & Flow". Díky
štíhlé konstrukci zabere
COMPACT jen velmi m álo místa.

ČERSTVÁ
VODA

300 L

400 L

500 L

500 L

3-6
3

5-7
4

5-7
4

7,5

10

10

Počet osob
Počet kolektorů

Osob
Kusů

2-4
2

Kolektorová plocha

m

2

5

SKR500 cena bez nosné konstrukce* Kč
SKR500L cena bez nosné konstrukce * Kč
Kč
RKAH2500 cena bez nosné kon.

73.700,73.700,65.900,-

92.300,92.300,81.900,-

109.600,109.600,96.900,-

126.300,126.300,115.900,-

(včetně ALPINTH)

* Ke každé konstrukci je nutné objednat i příslušný počet GSSKR a ESSKR

Komponenty sestavy
Zásobník COMACT

Typ

DHW300PR2

DHW400PR2

DHW500PR2

FWSS500H

Modul čerstvé vody

Typ

HE solární čerpadlová jednotka

Typ

RLHHE

RLHHE

RLHHE

SST25/2E

2-okruhová regulace vč. 3 čidel

Typ

STRGO

STRGO

STRGO

STRGO

Směšovací ventil

Typ

TBM20

TBM20

TBM20

Expanzomat vč. DHW/AGVS

Typ

AG25

AG25

AG33

FWS40HYDRO

AG33
(montáž na stěnu)

Nemrznoucí kapalina - koncentrát

l

10

10

20

20

Potrubí nerez 20 m + příslušenství

Typ

DN16-IZ

DN16-IZ

DN20-IZ

DN20-IZ

Přednosti systému
pokrytí až 70 % energie na přípravu TV
jedinečný design
snadná instalace, Plug & Flow®
jednoduchý a spolehlivý systém
univerzální použití

SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE
Systém je založen na osvědčené
technologii a vyniká vysokou odolností.
Veškeré součásti jsou prvotřídní kvality a
jsou vyrobeny v Evropě.

Ceny 2018 - všechny ceny jsou v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

TEPLÁ VODA + PŘITÁPĚNÍ
COMFORT je moderní řešení pro každého, kdo
chce ohřívat vodu i vytápět dům. Tento
systém obsahuje třízónový typ nádrže s
vysoce účinnou čerpadlovou jednotkou a
inteligentním modulem čerstvé vody.
COMFORT může pokrýt až 30 % nákladů na
vytápění a až 80 % nákladů na ohřev vody.

Vysoce kvalitní
moduly čerstvé
vody

FWS40HYDRO
Modul hygienicky
připraví čerstvou
teplou vodu na
základě aktuální
poptávky. Inteligentní
ovládací jednotka
poskytne přesné
množství teplé pitné
vody kdykoliv ji
budete potřebovat.

3 - ZÓNOVÁ
AKUMULAČNÍ
NÁDRŽ
Umožňuje flexibilní
kombinaci solární
energie s tepelným
čerpadlem,
plynovým kotlem
nebo kotlem na
biomasu.

800 L

800 L

1000 L

Počet osob
Počet kolektorů

Osob
Kusů

2-5
4

3-5
5

4-6
5

Kolektorová plocha

m

2

10

12,5

SKR500 cena bez nosné konstrukce* Kč
SKR500L cena bez nosné konstrukce * Kč
Kč
RKAH2500 cena bez nosné kon.
(včetně ALPINTH)

145.300,145.300,121.900,-

158.300,158.300,134.900,-

1000 L
4-6
6

12,5

15

162.000,162.000,139.900,-

173.900,173.900,147.900,-

* Ke každé konstrukci je nutné objednat i příslušný počet GSSKR a ESSKR

Komponenty sestavy
Zásobník COMFORT

Typ

FWSS800

FWSS800

FWSS1000

FWSS1000

Modul čerstvé vody

Typ

FWS40HYDRO

FWS40HYDRO

FWS40HYDRO

FWS40HYDRO

HE solární čerpadlová jednotka

Typ

SST25/2E

SST25/2E

SST25/2E

SST25/2E

2-okruhová regulace vč. 3 čidel

Typ

STRGO

STRGO

STRGO

STRGO

Expanzomat vč. DHW/AGVS

Typ

AG33

Expanzomat vč. KVAG20

Typ

AG50

AG50

AG50

20

25

Nemrznoucí kapalina - koncentrát

l

20

20

Potrubí nerez 20 m + příslušenství

Typ

DN20-IZ

DN20-IZ

Přednosti systému
pokrytí až 80 % energie na přípravu TV
pokrytí až 30 % energie na vytápění
jedinečný design
čerstvá, hygienicky připravená teplá voda
snadná instalace
kompaktní a spolehlivý systém
možnost rozšíření o ohřev bazénu

VYSOCE EFEKTIVNÍ
ČERPADLO
Čerpadlová jednotka
SST25 je vybavena vysoce
efektivním čerpadlem,
které zaručuje minimální
provozní náklady.
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DN20-IZ

DN20-IZ

Solární kolektor nad střešní krytinu

Zcela unikátní solární kolektor s exkluzivním
bezrámovým designem spojuje nejnovější technologie
se zavedeným know-how . Kolektor vyniká
jednoduchým montážním systémem, který umožňuje
velmi rychlou instalaci s využitím běžného nář adí.

HLINÍKOVÁ VANA
Díky použití hliníku má
kolektor hmotnost
pouhých 38 kg.

KOLEKTORY
pro vertikální montáž

15.500,-

pro hori zontální montá ž

15.500,-

PARAMETRY
Solar Keymark reg. č.
Rozměry V x Š x H (mm)
Hmotnost

011-7S 1277F

011-7S 1284F

2079x1240x95

1240x2079x95
38,5 kg

38 kg

PŘÍSL UŠENSTV Í

Max. provozní tlak

10 ba r

Základní sada obsahuje:
2 x koncovka pro zaslepení
volných vývodů,
2 x přechod na 1" vnější
závit pro snadné připojení s
plochým těsněním

Doporučený průtok

10 - 35 l /h m 2
ma x. 12 kol .
ma x. 10 kol .

Rozšiřovací sada obsahuje:
2 x hydraulická spojka pro
propojení kolektorů

2

Hrubá plocha

2,57 m

Plocha apertury

2,26 m 2
2,30 m

Plocha abs orbéru

Kolektorové pole
Přípustný sklon

2

pa ralelně

pa ralelně

mi nimum 15°, ma ximum 75°

Připojení

4 x rychl ospojka 1"

Absorbér

hliníkový celoplošný, vys oce
selekti vní, vakuově nanášený
meandr

Vnitřní zapojení kolektoru
Absorbtivita / Emisivita

horizontální montá ž

95 % / 5 %

Vana kolektoru

hluboce tažená
hliníková

Tepelná izolace

50 mm minerální va ta

Zasklení kolektoru

vertikální montáž

připojení z jedné strany

3,2 mm tvrzené solá rní sklo
s nízkým obsahem železa

Optická účinnost  0a

0,82

0,794

Lineární součinitel kol. a 1a

3,821

3,514

Kvadratický součinitel
kolektoru a2a

0,0108

0,0147
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připojení diagonálně

1.850,-

560,-

Montážní systém
Sada pro uchycení ke střeše (počet potřebných rovin uchycení viz bod 2)
SADA

Střešní tašky

Univerzální uchycení

(2 kus y vč. příslušenství)
při zvednutí

Uchycení pomocí střešních háků

Uchycení pomocí závitových tyčí

Cena/sada

962,-

1.040,-

520,-

650,-

tašky

tašky

tašky, plech, eternit

tašky, plech, eternit

kód
rozsah použi tí

počet sad pro uchycení
do s třechy (viz bod 1)

Sada montážních lišt
pa ralelně

20 přizvednutí

35 - 50 přizvednutí

počet
kolektorů

počet
rovin
uchycení

verikální
2.782,-

2.886,-

3.614,-

ěRozměry

3.536,-

3.640,-

4.368,-

ŠPARAMETRY

6.422,-

6.630,-

8.086,-

7.228,-

7.436,-

8.892,-

9.282,-

9.542,-

11.362,-

10.920,-

11.206,-

13.416,-

12.974,-

13.338,-

15.886,-

14.612,-

15.028,-

17.940,-

16.666,-

17.134,-

20.410,-

18.304,-

18.824,-

22.464,-

832,-

884,-

1.248,-

3.042,-

3.198,-

3.978,-

5.460,-

5.694,-

6.864,-

7.878,-

8.190,-

9.750,-

10.998,-

11.466,-

13.806,-

13.416,-

13.962,-

16.692,-

15.834,-

16.458,-

19.578,-

18.954,-

19.734,-

23.634,-

21.372,-

22.230,-

26.520,-

x H (mm)
hem*

horizontální

ěhem, nebo různých v

* V případ ě zvýšen ého zatížení sněh em, nebo atypic ké rozteč e krokví jsou nezbytn é další montážní podpěry!
Dodatečná
podpěra

702,-

780,-

1.170,ností krokví
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Vx

mark reg. č.

* V případ ě zvýšen é zatížení sněh em, nebo at ypické rozteč e krokví jsou nezbytn é další montážní podpěry!
Dodatečná
podpěra

Doda tečné
roviny uchycení
při zvýšené
zá těži
snHmotnost

Solární kolektor nad střešní krytinu
Solární kolektory ALPIN splňují ne jpřísnější kritéria na vzhled
a využití plochy. Minim ální velikost rámu zajišťuje nejvyšší
energetické zisky na hrubou plochu kolektoru.

KOLEKTORY ALPIN
pro vertikální montáž

12.000,-

pro hori zontální montá ž

12.800,-

PARAMETRY
Solar Keymark reg. č.

011-7S 2231F

Rozměry V x Š x H (mm)

2148x1168x83

Hmotnost

1168x2148x83

36 kg

Hrubá plocha

2,51 m

PŘÍSL UŠENSTV Í
2

jímka čidla teploty

625,-

2

Plocha apertury
Plocha abs orbéru

2,34 m
2,32 m 2

Max. provozní tlak

10 ba r

MONTÁŽNÍ SYSTÉM RKAH2500 (cena pro jeden kolektor)
2

Doporučený průtok

10 - 40 l /h m
ma x. 8 kol . pa ralelně
ma x. 6 kol .
(po 4 kusech
pa ralelně
dila tační oblouk)
mi nimum 15°, ma ximum 75°

Kolektorové pole
Přípustný sklon
Připojení

2 x š roubení s plochým těsněním 1"

SSP

pa ralelně - zá vi tové tyče

2.000,-

DBP

pa ralelně - s třešní háky

2.300,-

SSA20

při zvednutí +20 - zá vi tové tyče

2.950,-

DBA20

při zvednutí +20 - s třešní háky

3.150,-

SSA45

rovná s třecha +45

3.350,-

MONTÁŽNÍ SYSTÉM RKAQ2500 (cena pro jeden kolektor)
hliníkový celoplošný, vys oce
selekti vní, vakuově nanášený

Absorbér
Vnitřní zapojení
kolektoru

ha rfa

Absorbtivita / Emisivita

95 % / 5 %

Vana kolektoru

Hliníkový rá m

Tepelná izolace

50 mm minerální va ta
3,2 mm tvrzené solá rní sklo
s nízkým obsahem železa

Zasklení kolektoru
Optická účinnost  0a

0,82

0,794

Lineární součinitel kol. a1a

3,821

3,514

Kvadratický součinitel
kolektoru a2a

0,0108

0,0147

SSPL

pa ralelně - zá vi tové tyče

2.300,-

DBPL

pa ralelně - s třešní háky

2.600,-

SSAL20

při zvednutí +20 - zá vi tové tyče

2.950,-

DBAL20

při zvednutí +20 - s třešní há ky

3.150,-

SSAL45

rovná s třecha +45

3.350,-

sériové zapojení: vertikální kolektory

vertikální montáž

horizontální montá ž

po ma x. 4 kolektorech
dila tační oblouk
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sériové zapojení: horizontální kolektory

Solární kolektor do střešní krytiny

Pro střechy orientované na jih jsou ide ální kolektory IDMK25, neboť se mohou
integrovat přímo do střešní krytiny.

PARAMETRY

KOLEKTOR ALPIN
Kolektor do kryti ny 2,52 m 2

Solar Keymark reg. č.
Rozměry V x Š x H (mm)

011-7S1551F
2061x1225x107

Hmotnost

49 kg

Plocha apertury
Plocha abs orbéru

2,33 m 2
2,32 m 2

Max. provozní tlak

10 ba r
10 - 35 l /h m

OPLECH 25-2
81-0026

OPLECH 25-3
81-0027

ma xi málně 6 kol . do série

Přípustný sklon

mi nimum 20°, ma ximum 75°

Připojení

2 x převlečná ma tice 1"

Absorbér

hliníkový, vysoce selekti vní
95 % / 5 %

Rám kolektoru

dřevo

Tepelná izolace

50 mm minerální va ta

Zasklení kolektoru

ha rfa
3,2 mm tvrzené solá rní sklo
s nízkým obsahem železa

Optická účinnost  0a

0,776

Lineární součinitel kol. a 1a
Kvadratický součinitel
kol. a2a

3,293

Oplechování 1 kolektoru
do s třešní krytiny

6.660,-

Oplechování 2 kolektorů
v řadě do s třešní krytiny

9.150,-

Oplechování 3 kolektorů
v řadě do s třešní krytiny

11.630,-

Oplechování 4 kolektorů
v řadě do s třešní krytiny

14.930,-

Oplechování 5 kolektorů
v řadě do s třešní krytiny

18.610,-

Oplechování 6 kolektorů
v řadě do s třešní krytiny

22.290,-

2

Kolektorové pole

Vnitřní zapojení kolektoru

OPLECH 25-1

2

2,52 m

Absorbtivita / Emisivita

OPLECHOVÁNÍ DO KRYTINY
81-0025

Hrubá plocha

Doporučený průtok

13.500,-

0,011

sériové zapojení kolektorů

jímk a pro čidlo
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OPLECH 25-4
81-0028

OPLECH 25-5
81-0029

OPLECH 25-6
81-0030

Solární zásobník teplé vody

Zásobník DHW vyniká jednoduchostí montáže . Zásobník je opatřen pečlivě
testovanými komponenty s osvědčenou technologií zajišťující maximální
odolnost a účinnost . Vše je v novém kompaktním designu.

PARAMETRY

SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ VODY (2 VÝMĚNÍKY TEPLA)

Objem

Zásobník teplé užitkové vody s nainstalovanou
čerpadlovou jednotkou RLGHE a regulací STRGO
DHW zásobník 300 l
dva výměníky tepla

Průměr s izolací
Výška s izolací

37.800,-

Sklopná výška

DHW zásobník 400 l
dva výměníky tepla

42.000,-

Síla izolace
Hmotnost včetně
RLGHE a regulace

DHW zásobník 500 l
dva výměníky tepla

44.300,-

Maximální tlak
pitná voda/s olár/topení
Maximální provozní teplota
pitná voda/s olár, topení
Teplosměnná plocha sol. vým.
Teplosměnná plocha top. vým.
Výkonnostní číslo
solárního výměníku
Výkonnostní číslo
horního výměníku
Energetická třída

PŘÍRUBOVÁ TOPNÁ PATRONA
Elektrický ohřev 2,5 kW pro trvalý
chod, nastavitelný tep.
rozsah 30-86 °C (230 V)
Příruba 180 mm se závitem
6/4" pro patronu EHP 25-9

6.250,-

Elektrický ohřev 5 kW pro trvalý
chod, nastavitelný tep.
rozsah 30-86 °C (400 V, 3-fáze)

8.900,-

1.000,-

PŘÍSL UŠENSTV Í

Sada pro připojení exp. nádoby
na DHW300 a 400, vč. potrubí,
držáku a uzavírací arm. exp.

1.280,-

Sada pro připojení exp.
nádoby na DHW500, vč.
potrubí, držáku a armatury

1.400,-

Zásobník čerstvé teplé vody

Zásobník FRESCH zaručuje hygienicky připravenou teplou vodu vždy v
dostatečném množství. Zásobník je možné zároveň použít i k přitápění.
Díky šesti velkým hrdlům je připr aven pro kombinaci s tepelným
čerpadlem, kotlem na biomasu, nebo el. ohřevem ve dvou úrovních.

PARAMETRY
Objem
Průměr s izolací

Akumulační zásobník FRESCH
500 litrů, včetně modulu FWS40HYDRO 46.500,bez solárního výměníku

Výška s izolací
Sklopná výška
Hmotnost včetně FWS40HYDRO
Maximální tlak topení /solár
Maximální provozní tep. topení /solár
Teplosměnná plocha sol. vým.
Ohřev teplé vody FWS40HYDRO
Energetická třída
Ceny 2018 - všechny ceny jsou v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

Akumulační zásobník FRESCH
500 litrů, včetně modulu FWS40HYDRO 49.000,včetně solárního výměníku

Solární čerpadlové jednotky / el. dohřev
moderní design v kompaktním provedení
• snadno ovladatelný regulátor s přednastavenými režimy solárního systému
• RLGHE je předmontovaná na zásobník DHWPR2
• SST25 je připravena ke snadné montáži na nádrž FWSS

1 VĚTEV

2 VĚTVE

SOLÁRNÍ JEDNOTKA: 1 VĚTEV
Pro zásobník DHWPR2 včetně regulace STRGO a 3 čidel Pt1000
Solární jednotka včetně
13.500,dvouokruhové regulace
(pro montáž na zásobník)

Rozměry
Hmotnost
Regulace
Připojení kolektor

svěrný kroužek
Zpětný ventil na teplou
větev s připojením na
plnění

Připojení nádrž
Nominální světlost

990,-

Max. teplota vstup
Pro montáž na zeď bez regulace

Max. teplota vrat
Maximální tlak

Solární jednotka
bez regulace
(pro montáž na zeď)

Čerpadlo

9.300,-

Příkon čerpadla

ELEKTRICKÁ TOPNÁ PATRONA

SOLÁRNÍ JEDNOTKA: 2 VĚTVE

Elektrické topné patrony se závitem 6/4 ", vhodné pouze jako
přídavné topení.

Pro zásobník FWSS nebo pro montáž na zeď, do 25 m 2 kol. plochy

2,5 kW, 400 V proklemonáno na 230 V
montážní délka 390 mm

4.300,-

4,5 kW, 400 V
montážní délka 470 mm

4.800,-

6,0 kW, 400 V
montážní délka 620 mm

6.900,-

9,0 kW, 400 V
montážní délka 780 mm

7.300,-

Solární jednotka
bez regulace

10.900,-

Solární jednotka včetně
dvouokruhové regulace
3 čidla Pt1000

15.300,-

Stejně jako SST/2E,
navíc STRGVM

17.000,-

Grundfos senzor
2-40 l/min,
připojení 3/4"

2.400,-

TECHNICKÉ INFORMACE K EL. PATRON Ě
El. patrona 2,5 kW ohřeje během 1,5 hodiny přibližně 100 litrů vody z 10 °C
na 40 °C. El. patrony jsou vhodné pouze jako přídavné topení a je nutné
dodržet horizontální instalaci. Patrony nejsou určeny pro trvalý chod.

ELEKTRICKÁ
TOPNÁ PATRONA
VOLBA EL. PATRONY
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PŘÍSL UŠENSTV Í

Akumulační nádrž

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.

AKUMULAČN Í NÁDRŽ COMFORT FWSS

PARAMETRY

FWSS nádrž 800 l

30.300,-

FWSS nádrž 1000 l

35.400,-

FWSS nádrž-set 800 l
vč. modulu FWS40HYDRO

63.800,-

FWSS nádrž-set 1000 l
vč. modulu FWS40HYDRO

66.300,-

Objem
Průměr s izolací
Průměr bez izolace
Výška s izolací
Výška bez izolace
Sklopná výška

AKUMULAČN Í NÁDRŽ COMFORT PLUS SLSS

Hmotnost
Maximální tlak
topného okruhu
Maximální tlak
solárního okruhu
Maximální teplota
topného okruhu
Maximální teplota
solárního okruhu
Teplosměnná plocha
solárního výměníku

SLSS nádrž 800 l

27.800,-

SLSS nádrž 1000 l

32.900,-

SLSS nádrž-set 800 l
vč. modulu FWS40HYDRO

58.650,-

SLSS nádrž-set 1000 l
vč. modulu FWS40HYDRO

61.200,-

ROZŠIŘUJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Objem solárního
výměníku
Energetická třída

DOPORUČEN É MODULY
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nádrž 800 l

20.700,-

nádrž 1000 l

22.200,-

Modul čerstvé vody

• patentovaná ochr ana proti vodnímu kameni
• výkon teplé vody 2 - 40 l / min
• termostatické (FWS20E / FWS30E / FWS30WPE)
nebo elektronické řízení (FWS40HYDRO)
• montáž na stěnu / na nádrž FWSS / SLSS

MODUL ČERSTV É VODY
termostatické řízení

PARAMETRY
Výkon modulu
Počet desek
výměníku

Modul o výkonu 20 l/min,
Cu-pájka výměníku

22.500,-

Modul o výkonu 30 l/min,
Cu-pájka výměníku

25.500,-

Modul o výkonu 30 l/min,
Cu-pájka výměníku,
pro kombinaci s tepe lným
čerpadlem

Rozměry
(š x v x t)
Hmotnost

ventil pro kaskádu

32.900,-

2.100,-

Teplotní rozsah

MODUL ČERSTV É VODY
Maximální tlak

elektronické řízení

Pitná voda
Topná voda

Modul o výkonu 40 l/min,
Cu-pájka výměníku

37.500,-

Modul o výkonu 40 l/min,
Nerez pá jka výměníku

45.200,-

CIRKULAČNÍ ČERPADLO
3 m cirkulační čerpa dlo
teplé vody vč. ovládání

KOLÍSÁNÍ TEPLOTY VODY U MODUL U FWS40HYDRO
Objemový průtok baterie při 42 °C za předpokladu vstupu studené vody o teplotě 10 °C.
požadovaná teploty vody
teplota vstupní vody z aku. nádrže
teploty
teplota vody
konstantní
obvykle žádné kolísání te ploty
kolísání teploty se může vyskytnout
silné kolísání te ploty

Zdroj: Institut solární technologie SPF, Rappe rswil, Švýcarsko
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7.500,-

Příslušenství

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

5.500,-

• intuitivní navigace v menu

• rozsáhlé příslušenství
• nadčasový design

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
STRG C Omega
2-okruhová řídící je dnotka
součástí dodávky jsou 3 čidla
Pt1000

Minimální teploty pro zdroje tepla, maximální teploty pro spotřebiče te pla,
ochrana proti přehřátí z droje te pla, nouz ové vypnutí, počítadlo provozních
hodin pro re lé, nastavení priority, komunikační roz hraní VBus, zpětné chlazení,
měření tepla / bilancování

Polovodičový výstup s možností
regulace otáček čerpadla

Ovládání více okruhů
volně programovatelná
součástí dodávky je 6 čide l Pt1000

Standardní relé výstup (další)

4.200,-

10.700,-

Senzorové vstupy
GF Vortex senzorové vstupy

MĚŘEN Í TEPLA

Vstup pro čidlo záření
Vstup pro měřič průtoku

Grundfos senzor
2-40 l/min,
připojení 3/4"

2.400,-

Slot na SD kartu

PŘÍSL UŠENSTV Í

Ekvitermní regulátor topení
Topný modul (příslušenství)

Teplotní čidlo do kolektoru Pt1000

400,-

Teplotní čidlo do nádrže Pt1000

320,-

Jazyky

Příslušenství

VÝMĚNÍKY TEPLA
PŘIPOJENÍ
SOL. - SEK.

VÝKON*

HMOTNOS
T

TLOUŠŤKA

ŠÍŘKA

VÝŠKA

TYP

vysoce kvalitní deskové výměník tepla z nerezové oceli

DESKOVÝ VÝMĚN ÍK TEPLA (PWT)
Nerezové desky letované mědí, dodávka včetně PU tepelné izolace
do 20 m2 kolektorové plochy
2

8.300,-

do 30 m kolektorové plochy

9.200,-

do 40 m2 kolektorové plochy

9.800,-

DESKOVÝ VÝMĚN ÍK TEPLA PRO OHŘEV BAZÉN U (SBPWT)
Nerezové desky letované mědí, nevhodné pro slanou vodu

* Výkon v kW při teplotním spádu:
50/42 - 36/44 °C (PWTI)
35/24 - 22/26 °C (SBPWT)
rozměry a hmotnos ti PWTI včetně izolace, SBPWT bez izolace
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do 20 m2 kolektorové plochy
2

do 50 m kolektorové plochy

11.400,19.400,-

izolace výměníku SBPWT20

2.800,-

izolace výměníku SBPWT50

2.800,-

Příslušenství

EXPANZOMATY
KAPALINA
NEMRZNOUCÍ KAPALINA PRO PLOCHÉ KOL EKTORY
DIMENZOVÁN Í

Propylenglykol, ekologický a biologicky rozložitelný, chrání před korozí.
Koncentrát pro ploché kolektory.

Kolektorová plocha
Nemrznoucí kapalina koncentrát, kanystr 10 l

1.400,-

EXPANZN Í NÁDOBY
Expanzní nádoby pro solární, topné a chladicí systémy, max. provozní tlak
10 bar, max. provozní teplota 70 °C (na membráně).

Tabulka platí pro cca 30 m potrubí Cu22 a Δh = 5 - 15 m.

NASTAVEN Í PŘETLAKU EXPANZN Í NÁDOBY
Výškový rozdíl (výška
pole kolektorů - výška
expanzní nádoby)

Přetlak expanzní Provozní tlak při 20 °C
nádoby (nastavit na (o 0,2 až 0,5 bar vyšší
ventilu pod víčkem)
než přetlak exp.)

Objem 18 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 3/4“ vnější závit

1.050,-

Objem 25 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 3/4“ vnější závit

1.300,-

Objem 33 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 3/4“ vnější závit

1.560,-

Objem 50 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 3/4“ vnější závit

2.340,-

Objem 80 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 1“ vnější závit

3.900,-

Objem 100 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 1“ vnější závit

4.350,-

Objem 140 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 1“ vnější závit

5.500,-

Objem 200 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 1“ vnější závit

7.000,-

Objem 300 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 1“ vnější závit

12.000,-

Objem 500 l, přetlak 2,5 bar,
připojení 1“ vnější závit

18.000,-

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VEN TILY TEPLÉ VODY
Směšovací ventil 3/4"
včetně zpětné klapky

1.600,-

Směšovací ventil 1"
včetně zpětné klapky

3.250,-

MOTORICKÉ TŘÍCESTN É VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU
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3-cestný ventil 3/4" s pohonem 230 V
bez proudu otevřen AB-B

2.050,-

3-cestný ventil 1" s pohonem 230 V
bez proudu otevřen AB-B

2.200,-

