OHREV VODY
S POMOCOU FOTOVOLTAIKY
SolarX Vám ponúka solárny systém na ohrev TÚV, ktorý využíva elektrickú energiu vyrobenú z fotovoltaických
modulov. Tento kvalitný, bezúdržbový systém je jednoducho pripojiteľný s akýmkoľvek už existujúcim el. bojlerom s vykurovacím telesom 2-3 kW spolu s inštaláciou fotovoltického zdroja o celkovom max. výkone 1,6 kWp ( 6 modulov, každý po 275W ),
alebo 2,2 kWp ( 8 modulov, každý po 275W ), pričom používa MPPT reguláciu, ktorá zvyšuje ich výkon. Ďalšou výhodou riadiacej
jednotky Solar Kerberos je možnosť inštalácie aj bez sieťového napájania, teda systém dokáže fungovať aj ako ostrovný zdroj
energie. Všetky potrebné informácie sú prehľadne a zrozumiteľne zobrazené na farebnom dotykovom displeji, cez ktorý si
môžte nastaviť aj hodnotu minimálnej teploty vody, ktorá ak nastane, napr. v čase neslnečného počasia, tak systém vodu
dohreje elektrinou z verejnej siete. Ak má el. bojler vstavaný aj rúrkový výmenník, tak vodu môže dohriať alternatívny zdroj,
najčastejšie plynový kotol a verejná sieť sa môže poprípade aj úplne obmedziť. Po inštalácii Vás zaučíme, ako tento systém
správne používať.
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Cena bez poukážky
Po odrátaní poukážky

3360,00 €

s DPH *

2260,00 € s DPH *

* Ohrievač vody a prepäťové ochrany AC/DC
nie sú súčasťou cenovej ponuky

Konštrukcia

Finančný príspevok je poskytovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR,
v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II

RIadiaca jednotka SOLAR KERBEROS 320.B

Fotovoltaický modul IBC PolySol 275 - 8 kusov
SolarX.sk s.r.o.

0915 947 911

solarx.sk@gmail.com

www.solarx.sk

Ponuka je platná od 1.2.2020 a platí len pre východné Slovensko. SolarX.sk si vyhradzuje právo zmeny ceny a typu, či výkonu panelov. Cena je kalkulovaná na šikmú strechu.

