DOMOVNÍ PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY

VÝHODY DOMOVNÍCH PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTELEN PRO
VÁŠ DŮM:














Snížení ceny za GJ, snížení potřeby GJ
Výrazné snížení nákladů na vytápění a ohřev teplé vody pro
každou bytovou jednotku
Nezávislost na dodávkách tepla z CZT
Žádné odstávky tepla a teplé vody
Možnost doplnit celý systém o solární systém pro ohřev teplé
vody
Nízké pořizovací a provozní náklady
Bezúdržbový provoz, servisní služba
Životnost celého systému 15-20let
Vlastní nízkoemisní zdroj tepla = ochrana životního prostředí
Kvalitní kondenzační technika od předního německého
výrobce Viessmann je záruka nejvyšší kvality a dlouhé
životnosti
Dodávka zemního plynu za zvýhodněnou cenu
Montáž odbornou certifikovanou firmou
ProSun – alternative energy systems s.r.o
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* Porovnání skutečných nákladů na vytápění a ohřev TV – reference ProSun.
Panelový dům 36b.j. – roční úspora 323.000Kč (tj. 8.900Kč pro každý byt)

Pro ty, kteří nechtějí nadále odebírat teplo
od centrálních zdrojů tepla (CZT) nebo
chtějí modernizovat vlastní zdroj tepla a
ušetřit náklady na vytápění a ohřev teplé
vody.
Plynové kondenzační kotelny jsou vhodné
pro bytové i panelové domy bez rozdílu
velikosti. Cena za GJ tepla je v případě
vlastní domovní plynové kondenzační
kotelny 350Kč/GJ a oproti centrálnímu
zásobování teplem dochází k podstatnému
snížení odebraných GJ.
Plynové kondenzační kotelny instalujeme
v široké řadě výkonových stupnů, pro každý
dům individuálně a na klíč.
Kotelny
jsou
vybaveny
veškerými
komponenty pro samostatný provoz.
Včetně veškerých bezpečnostních prvků.
Instalaci je vhodné doplnit o solárních
systém, proto jsou naše kotelny na tuto
variantu již připraveny.
Kotelny je vhodné doplnit solárním
systémem pro přípravu teplé vody.
Využijte tak bezplatnou energii slunce.
Pomocí solárního systému je možné krýt až
50% nákladů na ohřev teplé vody a ušetřit
desítku tun CO2 ročně.

PROSUN EfficientHeating
Menší spotřeba plynu. Větší úspora nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. Prodloužená záruka na 5let. Regenerativní
zdroje energie.
POUŽÍVÁME KOTLE A VEŠKERÉ KOMPONENTY PŘEDNÍHO NĚMECKÉHO VÝROBCE

