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VITOSOL 100-F
– využijte bezplatnou energii slunce

Energie je čím dál vzácnější.
A nákladnější. O to větší důležitost
získávají individuálně sladěné energetické koncepty, které ve spojení
s vysoce účinnou topnou technikou
snižují spotřebu, a tudíž i náklady.
Slunce vyzáří na zemi v méně než
čtyřech hodinách roční spotřebu
energie celé světové populace
– a to úplně zadarmo. Přitom na
každý metr čtvereční České
republiky dopadá za rok průměrně
kolem 1000 kWh, což odpovídá

energetickému obsahu cca 100 m3
zemního plynu.
Tuto energii můžete s firmou
Viessmann využít jak k výrobě
tepla, tak i k výrobě elektřiny.
Termické sluneční kolektory jsou
ideálním doplněním každého topného systému a trvale snižují
spotřebu energie.
S vysoce účinnými slunečními kolektory Viessmann dokážete ušetřit
až 35% celkových nákladů na

vytápění, pokud je využíváte
na přípravu teplé vody i na podporu vytápění. U přípravy teplé
vody je to až 60% roční spotřeby.
Viessmann je jedním z předních
výrobců solárních termických
kolektorů a využívá v tomto oboru
více než třicetiletých zkušeností.

VITOSOL 100-F
Využijte bezplatnou
energii slunce

Moderní a úsporné vytápění – to je
více něž jen úsporný kotel. A tak
jsme pro ty, kteří chtějí úsporné
ekologické vytápění využívající
obnovitelné zdroje energie, připravili mimořádně atraktivní akci na
solární systém pro ohřev teplé
vody, připravený pro využití Vašeho
stávajícího tepelného zdroje, včetně
zásobníkového ohřívače.
Toto řešení minimalizuje investiční
náklady a umožňuje velmi rychlé
a jednoduché využití bezplatné
energie slunce.
Pro dokonalost výsledného efektu
jsme zároveň zvýhodnili i originální
propojovací sady, které najdete
v nabídce příslušenství.
Navíc u tohoto solárního paketu
máte možnost získat státní dotaci
z programu Zelená úsporám
v celkové výši 55 000,– Kč.

Optimálně sladěná systémová technika
Popis

Cena Kč

Výhody na první pohled:

bez DPH
celoobvodově ohýbaný
hliníkový rám

kryt ze speciálního
solárního skla

Mat. sk.

Solární systém s kolektory Vitosol 100-F včetně:
2 kolektorů Vitosol, plocha absorbéru 4,6 m2, spojovacích trubek, připojovací sady, sady jímky,
plnící armatury, čerpací stanice Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem typu PS10, solární
expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěracím kroužkem s odvzdušněním, připojovacích trubek, teplonosného média (25 litrů), regulace Vitosolic 100 včetně čidla
teploty kolektoru a zásobníku, zásobníkového ohřívače Vitocell 100-W (typ CVA, objem
200 litrů), závitového kolena s jímkou. Obj. č. SK02658 *)

učinná tepelná izolace

Původní cena celkem

68 040,–

Akční cena
Vitosol 100-F v řezu

45

54 990,–

Příslušenství:
Upevňovací sady
pro šikmé střechy s krytinou z vlnových tašek
pro šikmé střechy s břidlicovou krytinou
bez střešních háků např. pro montáž na plechové střechy
montáž na plochou střechu – konstrukce

Mat. sk.
Z005 184
Z005 200
Z005 208
Z005 452

5 610,–
4 610,–
2 920,–
14 320,–

40
40
40
40

DN 16, 6 m
DN 16, 15 m

7373 477
7419 567

7 460,–
13 610,–

40
40

Termostatický směšovací automat

7265 058

1 190,–

40

9573 837
9573 838

3 500,–
4 720,–

30
30

Solární výstupní a vratné potrubí **)

Cirkulační čerpadlo
Typ UP 15-14B
Typ UP 15-14BU – se spínacími hodinami

*) Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.
**) Snadná a rychlá montáž díky nerezovému ﬂexi propojení skládajícího se ze dvou vlnitých trubek včetně ukončovacího
šroubení se svěracími kroužky a vysoce kvalitní tepelné izolace s integrovaným kabelem pro solární čidlo.

