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KOMBINOVANÉ SYSTÉMY
SOLÁRNÍ SYSTÉM a TEPELNÉ ČERPADLO

PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE VYSOKOÚČINNÝCH TERMICKÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ VÁM SPOLEČNĚ
S DODAVATELEM KVALITNÍCH FRANCOUZSKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL NABÍZÍ
DLOUHODOBÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZA ENERGIE K PŘÍPRAVĚ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) A VYTÁPĚNÍ.

POŘIĎTE SI TEPELNÉ ČERPADLO
A SOLÁRNÍ SYSTÉM MÁTE ZDARMA!
Příklad kombinovaného systému:
(rodinný dům, 3-4 osoby)

176 000 Kč

tepelné čerpadlo
AQUALIS 2 20 HT

74 000 Kč

solární systém 5m2
ECON, 2x EKS 3000

250 000 Kč

cena celkem
včetně montáže

125 000 Kč

celková výše dotace
(pro novostavby)

125 000 Kč

výsledná cena
po odečtení dotace

15 000 - 30 000 Kč roční úspory
4 –7 let

Celková návratnost

všechny ceny jsou
včetně DPH

systém je formou
dodávky na klíč

využijte mimořádně výhodné podmínky pro realizaci
kombinovaného systému s dotačním programem

Zelená úsporám
web: www.zelenausporam.cz

e-mail: dotazy@zelenausporam.cz

volejte: 777 720 387 nebo 737 226 052

zelena linka: 800 260 500

KOMBINOVANÉ
SYSTÉMY
Vhodné pro rodinné domy, které chtějí maximálně snížit energetickou závislost na stávajících
zdrojích, při současném maximálním využití dotační podpory programu Zelená úsporám.
Kombinovaný systém využívá jeden společný akumulační zásobník pro solární soustavu i tepelné čerpadlo. Tím dochází ke snížení
investičních nákladů a zrychlení návratnosti investice při získání nejvyšší možné dotační podpory. Kombinovaný systém dokáže
pokrýt celoroční spotřebu TUV a podle typu systému a objektu dokáže pokrýt veškerou potřebu tepelné energie potřebné pro
vytápění. Jako doplňkový zdroj může být použit stávající systém. U novostaveb je vhodným doplňkovým zdrojem elektrokotel nebo
elektrický indukční dohřev pomocí integrované patrony v akumulačním zásobníku.
Solární soustava může být zapojena jako primární okruh tepelného čerpadla a vznikne tak solárně podpořené tepelné čerpadlo.

výše státních dotací na solární systémy pro přípravu TUV v rodinném domě: 55 000 Kč
výše státních dotací na solární systémy pro TUV a přitápění v rodinném domě: 80 000 Kč
výše státních dotací na tepelná čerpadla vzduch/voda v rodinném domě: 50 000 Kč
výše státních dotací na tepelná čerpadla země/voda v rodinném domě: 75 000 Kč
dotační bonus pro kombinace tepelného čerpadla a solárního systému: 20 000 Kč

Celková výše dotační podpory je od 105 000 do 175 000 Kč!
Kombinované systémy jsou vhodné pro:
novostavby (dotační podpora + bonus)
rekonstrukce i starší rodinné domy
kolektory mohou být na střeše nebo
mohou být integrovány do střechy
 objekty s již instalovanou akumulační
nádrží nebo zásobníkem, příp. bojlerem
 nízkoteplotní topné soustavy, plošné
vytápění (podlahové, stěnové)




záruka na kompresor 5 let
záruka na kolektory 10 let
návratnost investice 4 - 7 let
zkušenosti v oboru 35 let
kvalitní ověřené výrobky

Nabízíme:












dodávka do 3 týdnů

pomoc při vyřizování dotací
profesionální přístup a nabídka
navrhneme vhodnou koncepci
provedeme montáž i zapojení
propojíme se stávajícími systémy
atypické tvary a rozměry kolektorů
nejvyšší kvalita a účinnost
spolehlivý provoz
dlouhodobá životnost
snadná a rychlá montáž
zavedená servisní síť

využijte historicky nejvýhodnějšího dotačního programu na
kombinované solární systémy pro rodinné domy v ČR

Zelená úsporám

web: www.zelenausporam.cz

e-mail: dotazy@zelenausporam.cz

www.ciat.cz www. cistaenergie.cz

zelena linka: 800 260 500

