t
ak

ív
ln
uá

á
en
ez
om
né
od
ýh

dm
po

k
ín

e
ac
ot

!
st
no
at
pl

yd

m

í
aj

no
at
pl

d
st

o

01
.2
.3
31

0

SOLÁRNÍ SYSTÉMY EKS
PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY

PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE VYSOKOÚČINNÝCH TERMICKÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ VÁM NABÍZÍ
DLOUHODOBÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZA ENERGIE K PŘÍPRAVĚ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) A PŘITÁPĚNÍ

výše státních dotací na solární systémy pro přípravu TUV: 25 000 Kč / bytovou jednotku
výsledné investiční náklady po započtení dotace: 5 000 - 10 000 Kč / bytovou jednotku
výše státních dotací na solární systémy pro TUV a přitápění: 35 000 Kč / bytovou jednotku
výsledné investiční náklady po započtení dotace: 10 000 - 20 000 Kč / bytovou jednotku
Příklad systému na přípravu
TUV pro panelový dům 24bytů

27 ks

počet solárních
kolektorů

66 m2

hrubá plocha
kolektorů

34 MWh

roční energetický
zisk

45 %

celkové pokrytí
spotřeby TUV

2,5 roku

návratnost
investice

30 let

předpokládaná
životnost systému

5 000 Kč

náklady na 1
bytovou jednotku

10 mil. Kč

úspory za
životnost systému

využijte mimořádně výhodné podmínky pro realizaci
solárního systému na vašem bytovém domě s dotačním programem

všechny fotografie na letáku jsou ze skutečně
realizovaných solárních systémů typu EKS

Zelená úsporám
web: www.zelenausporam.cz

e-mail: dotazy@zelenausporam.cz

zelena linka: 800 260 500

www. cistaenergie.cz volejte: 737 226 052 nebo 739 528 014

SOLÁRNÍ SYSTÉMY EKS
PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY
Vhodné pro bytové a panelové domy, které využívají k přípravě teplé užitkové vody a přitápění
energii především z následujících zdrojů:

ZEMNÍ PLYN - ELEKTRICKÁ ENERGIE - UHLÍ - KOKS - CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Pro přípravu teplé užitkové vody potřebujeme cca 1,2 - 1,5 m2 plochy kolektoru na osobu a objem zásobníku cca 60 - 100l.
Pro vytápění místností platí jako směrné číslo cca 20 - 30% plochy kolektorů z plochy vytápěných obytných místností. Současně
doporučujeme instalaci vyrovnávací nebo akumulační nádrže (volitelně i se stratifikací).
Rychlý odhad: na střechu běžných panelových domů lze umístit kolektorové pole o takové ploše, kterou tvoří ~ 1/3 plochy střechy.
Příklad: střecha s rozměry 18 x 24 m = 432 m2 x 0,3 = 130 m2 kolektorové plochy = 52 ks kolektorů EKS 3000 = 67 MWh/ročně.

vanové kolektory
rámové kolektory
velkoplošné kolektory
fasádní kolektory
záruka na kolektory 10 let
návratnost investice 2 - 5 let
zkušenosti v oboru 35 let
kvalitní český výrobek

Termické solární systémy jsou vhodné pro:
• novostavby i rekonstrukce
• starší bytové i panelové domy
• na střechu nebo integrace do střechy
• pro většinu střešních krytin a povrchů
• na fasádu nebo integrace do fasády
• pro většinu fasád a plášťů budov
Nabízíme:
• atypické tvary a rozměry dle požadavků zákazníka a tvaru budov
• unikátní začlenění do fasád a
plášťů budov i objektů
• různé varianty barevného provedení hliníkového rámu
• čiré nebo rastrované solární
kalené bezpečnostní sklo
• nízké náklady na plochu 1m2
solárního kolektoru
• nejvyšší kvalita a účinnost, spolehlivý provoz, dlouhodobá životnost
• tepelně izolační vlastnosti kolektoru nahrazují zateplenou fasádu
• snadná a rychlá montáž
• pomoc při vyřizování dotací
• profesionální přístup a nabídka

využijte historicky nejvýhodnějšího dotačního programu na
termické solární systémy pro bytové a panelové domy v ČR
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