VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

"IDEÁLNÍ SPOJENÍ = DOMOVNÍ PLYNOVÁ KOTELNA + VELKOPLOŠNÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM"
VÝHODY VELKOPLOŠNÉHO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PRO VÁŠ DŮM:










Úspora nákladů na přípravu teplé vody 50%, dle dimenzování
systému
Zvýšení tržní hodnoty jednotlivých bytů i celého domu, realitní
lukrativita
V letních měsících je ohřev vody kryt z 90% - 95% pomocí
slunce
Jednoduchá instalace a napojení na stávající systém
Nejekologičtější způsob přípravy teplé vody bez vedlejší
rušivých vlivů, úspora desítek tun CO2/rok
Systém odpovídající svému určení - příprava vody v řádech
tisíců litrů denně
Jistota funkčnosti a kvality komponentů Viessmann
Prověřené řešení na několika místech v ČR – referenční
instalace po celé ČR
Montáž odbornou certifikovanou firmou
ProSun – alternative energy systems s.r.o

NIŽŠÍ NÁKLADY NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
Náklady na přípravu teplé vody jsou v
průběhu roku o 50%

nižší než v případě

stávajícího způsobu ohřevu teplé vody
pomocí například centrálního zdroje tepla.
V letních měsících je příprava teplé vody
kryta až z 95%, a to vše bez další potřebné
dodané energie, stačí pouze sluneční svit a
jedno čerpadlo o výkonu v řádech desítek
wattů.
ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytí spotřeby teplé vody pomocí
solárního systému
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Každá věc i instalace si vyžaduje své. Během
instalace postupujeme v rámci montážních
předpisů daných výrobcem. K instalaci
používáme výhradně originální příslušenství
Viessmann – to je Vaše záruka, že zařízení
bude fungovat po dlouhou dobu.
Mezi stěžejní komponenty patří samotné
solární kolektory s vysokým solárním
ziskem, akumulační zásobník s keramickou
ochrannou vrstvou a kvalitní povrchovou
izolací nebo originální hliníkové konstrukce
pro montáž na střechu, a to bez zásahu do
střešního pláště.

PROSUN EfficientHeating
Menší spotřeba plynu. Větší úspora nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. Prodloužená záruka na 5let. Regenerativní
zdroje energie.

POUŽÍVÁME SOLÁRNÍ KOLEKTORY A VEŠKERÉ KOMPONENTY PŘEDNÍHO NĚMECKÉHO VÝROBCE

