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TECHNICK¯ POPIS ZÁSOBNÍ NÁDRÎE
1. Vnûj‰í plá‰È
2. Izolace nádrÏe
3. Válec
4. Plá‰È
5. Vnitﬁní povrch válce
6. Dodateãná ochrana
7. Tlaková zkou‰ka
8. El. topná vloÏka
9. Termostat
10. V˘kon top. tûlesa

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

eloxovan˘ hliník
polyuretanová pûna 40 - 55 mm.
galvanizovan˘ ocelov˘ plech 3 mm.
nízkouhlíkatá ocel 1,5 mm.
ochranná vrstva Durosmalt 80 - 120 mikronÛ
anodová tyã
20 bar
mûì
dipolov˘ ãtyﬁstykov˘
0,8 kW - 4 kW

TECHNICK¯ POPIS KOLEKTORU
1.
2.
3.
4.
5.

Rám
Zadní stûna
Zadní izolace
Boãní izolace
Absorbér

:
:
:
:
:

eloxovan˘ profilovan˘ hliník
galvanizovan˘ ocelov˘ plech 0,6 mm
minerální vata 40 mm
skelná vata 20 mm
jednolit˘ mûdûn˘ plát s vysoce selektivní titanovou
vrstvou nebo galvanicky nanesen˘m ãern˘m chrómem.
Svaﬁovan˘ ultrazvukem.
: mûdûné trubky ∅ 10 a ∅ 22
: tvrzené solární sklo
: EPDM syntetick˘ kauãuk, transparentní silikon

6. Trubky absorbéru
7. Kryt
8. Vodotûsnost

Kolektor
s galvanicky
naná‰en˘m
ãern˘m
chrómem

Kolektor
s vysoce selektivní
titanovou vrstvou

VNùJ·Í ROZMùRY SESTAV
120

160

200

200E

260

300

300E

1010

1275

1275

2050

2050

2050

2580

PARAMETRY A ROZMùRY SESTAV
ZÁSOBNÍK TUV

KOLEKTOR

MEGASUN
MODELY

Rozmûry
mm

kg

mm

120
160
200
200E
260
300
300E

530x1100
530x1320
570x1320
570x1320
530x2050
570x2050
570x2050

52
62
70
70
103
114
114

2050x1010x90
2050x1275x90
2050x1275x90
2050x1010x90
2050x1010x90
2050x1010x90
2050x1275x90

Hmotnost

Rozmûty

Technické parametry v˘robkÛ mohou b˘t zmûnûny bez pﬁedchozího upozornûní.
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Poãet kolektorÛ Kolektorová plocha
m2
1
2,10
1
2,60
1
2,60
2
4,20
2
4,20
2
4,20
2
5,20

Hmotnost

Nosná konstrukce Celková hmot.
systému kg

kolektoru kg

kg

43
51
51
43
43
43
51

26
27
27
28
30
30
30

prázdn˘ prázdn˘
121
231
140
290
148
338
184
376
219
469
230
520
246
536

BALENÍ SOLÁRNÍ SESTAVY MEGASUN
V‰echny sestavy MEGASUN /nádrÏ, kolektor, nosná konstrukce, pﬁipojovací materiál/
pﬁedáváme zákazníkovi ﬁádnû zabalené.
Boãní strany nádrÏe jsou chránûny polystyrenem o tlou‰Èce 7 cm. Tato je dále uloÏena do pevné krabice, na které je zvnûj‰ku oznaãen typ systému.
Kolektor má rohy chránûny plastov˘mi kryty, které jsou utaÏeny páskou z PVC (pﬁi
objednávce nad 10 ks. je moÏno takto balené kolektory uloÏit na dﬁevûnou paletu).
V‰echny profily nosné konstrukce, pﬁipojovací materiál (je v plastovém sáãku), nemrznoucí kapalina jsou baleny do pevné kartónové krabice, která je z vnûj‰í strany oznaãená.
Plastov˘ sáãek obsahuje v‰echen spojovací a pﬁipojovací materiál dané sestavy.
·rouby a matky nosné konstrukce, konzoly, ‰roubení, kolínka, poji‰Èovací ventil,
odvzdu‰ƒovací ventil, zátky a nálevku k naplnûní nemrznoucí kapaliny.
V‰echny trubkové v˘stupky nádrÏe a kolektoru jsou chránûny plastov˘mi kryty, tak
aby pﬁi pﬁepravû nedo‰lo k jejich po‰kození.
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CO V·E MUSÍTE VùDùT O SOLÁRNÍCH SYSTÉMECH MEGASUN
• Solární systémy pokroãilé technologie MEGASUN jsou gravitaãními
systémy s uzavﬁen˘m okruhem. Nemrznoucí kapalina pouÏívána v uzavﬁeném okruhu zvy‰uje v˘kon sluneãního kolektoru, chrání ho pﬁed
zamrznutím a zamezuje usazování
vodního kamene v potrubí kolektoru.
• Je zásadní prokonzultovat otázku velikosti solárního systému s odborníkem,
aby byly plnû pokryty potﬁeby uÏivatele

a aby byla stanovena ideální konfigurace solárního systému.
• Pﬁi v˘bûru velikosti solárního systému
musíte brát v úvahu místní klimatické
podmínky a individuální mnoÏství vyuÏití TUV.
• VyuÏití energie, kterou nám dodá solární systém MEGASUN, závisí od zpÛsobu vyuÏití TUV, od vyuÏití elektrického
pﬁíkonu a od místních klimatick˘ch pod-

mínek. Tento systém umoÏÀuje za pﬁíhodn˘ch podmínek témûﬁ nahradit stávající zdroj. Ve slunn˘ch dnech je nejsilnûj‰í sluneãní radiace mezi 10.30 h.
aÏ 15.30 h.
• Ve zimním období doporuãujeme zapojit elektrick˘ dohﬁev, aby pﬁípadnû
TUV nezamrzla. Je také vhodné ﬁádnû
zaizolovat, nebo je‰tû lépe opatﬁit
sekundární rozvody TUV topn˘mi PG
kabely.

V˘stup
teplé vody

Vstup
studené vody
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MONTÁÎNÍ POKYNY
• Pﬁed instalací solárního systému si pozornû prostudujte cel˘ text
a obrázky, které jsou uvedeny v této pﬁíruãce.
• Pﬁed montáÏí solární sestavy je nutná konzultace zákazníka s dodavatelskou firmou ohlednû v‰ech detailÛ pro správnou a bezpeãnou montáÏ solární
soupravy. Jako je v˘bûr místa, montáÏ potrubí a kabeláÏe, statická únosnost, kontrola povrchu, apod.
• Místo vybrané k instalaci sluneãních kolektorÛ nesmí b˘t stínûno po cel˘ rok stromem, budovou nebo jinou pﬁekáÏkou.
• Instalace musí b˘t v souladu s platn˘mi normami a pﬁedpisy.
• Pro optimální v˘kon musí b˘t sluneãní kolektory orientovány na jih. V pﬁípadû, Ïe
kolektory nemÛÏeme orientovat pﬁímo na jih, pak je moÏno nasmûrovat je aÏ do 30°
na v˘chod, jestliÏe TUV chceme vyuÏít pﬁed 14 h. Pokud jsou na‰e potﬁeby TUV
vût‰í po 14 h. pak mÛÏeme kolektory orientovat aÏ 30° západnû. V obou pﬁípadech
celková ztráta vyuÏití sluneãní energie nepﬁesáhne 6 procent roãnû.
• Pokud má b˘t nádrÏ umístûná na stﬁe‰e se sklonem men‰ím 15° nebo vût‰ím 32°,
musíme pouÏít speciální nosnou konstrukci Typhoon set, která je pouÏívaná v oblastech zv˘‰eného v˘skytu siln˘ch vichﬁic, tajfunÛ a cyklonÛ.
• Pro bezpeãnûj‰í umístûní nádrÏe na sedlov˘ch stﬁechách, je nutné aby nádrÏ byla
instalovaná nad vazníkem, v Ïádném pﬁípadû ne mezi vazníky.
• Pokud je povrch stﬁechy, kde se má umístit solární systém nevyhovující pro nosnou
konstrukci námi standardnû dodávanou, pak je moÏné pouÏít konstrukci netypickou.
• V pﬁípadû montáÏe solárního systému na sedlovou stﬁechu, musíte profily „D“ pﬁipevnit k stﬁe‰ním trámÛm tak, aby byla zaji‰tûna správná a bezpeãná poloha solární soupravy.
• V oblastech s bohatou snûhovou nadílkou, je nutné aby nashromáÏdûn˘ sníh za
nádrÏí byl odklízen a aby v této dobû bylo kontrolováno ukotvení nádrÏe. To platí
i pro oblasti s ãast˘m v˘skytem vichrÛ, tajfunÛ, cyklonÛ a siln˘ch bouﬁí. V tûchto pﬁípadech ov‰em musí b˘t nádrÏ pﬁipevnûna pﬁídavn˘mi kovov˘mi pláty – vÏdy pouÏívejte Typhoon set.
• Potrubí sluneãních kolektorÛ, teplé vody a studené vody musí b˘t ﬁádnû zaizolované.
• Zvlá‰tní pozornost vûnujeme naplnûní a zprovoznûní uzavﬁeného okruhu, do kterého mohou zasahovat jen vy‰kolení pracovníci. Pﬁed naplnûním nemrznoucí kapalinou a zprovoznûním uzavﬁeného okruhu musíme kompletnû naplnit nádrÏ TUV.
• Pﬁed zahájením montáÏe solárního systému si pozornû pﬁeãtûte, prostudujte a ﬁiìte
se návody a schématy v této pﬁíruãce.
• Po dokonãení montáÏe je nutno vyplnit záruãní list a nechat jej podepsat zákazníkem.
• MontáÏ musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi ãesk˘mi normami a pﬁedpisy.
• DodrÏujte striktnû montáÏní postupy a instrukce uvedené v tomto manuálu. Jejich
nedodrÏení mÛÏe vést ke zru‰ení záruky.

Solární Energie s.r.o. neodpovídá za Ïádné ‰kody zpÛsobené nesprávn˘m
montáÏním postupem.
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Schéma a popis montáÏe
nosné konstrukce na rovnou plochu
NÁVOD K MONTÁÎI
nosná konstrukce pro 200,
260, 300 (s dvûma kolektory)

Dﬁíve neÏ si vyberete místo, kde bude
nosná konstrukce umístûna zkontrolujte
zda náhodou nebude toto místo stínûno
/viz. tabulka str.10/
Na rovnou i naklonûnou plochu se
pouÏívá stejná konstrukce.
Spojte ãásti A, B, C, D, U a Z se‰roubováním, tak jak vidíte na obrázku.

U

Z

U typu 260 a 300 se‰roubujte i profily F.
Se‰roubujte lehce spodní profil E s profily B.
Pozor:
profil E se dotahuje aÏ po umístûní kolektorÛ.

A = 2015 mm
B = 2360 mm
C = 1150 mm

8

C

B

F

PRO SESTAVU 120 l
PRO SESTAVY
160, 200, 260, 300 l

E = 840 mm
E = 1150 mm

PRO SESTAVU 120 l
PRO SESTAVY 160, 200 l
s jedním kolektorem
PRO SESTAVY 200, 260, 300 l
s dvûma kolektory

Z+U

PRO V·ECHNY
SESTAVY

F = 930 mm

JEN PRO
SESTAVY 260, 300 l

C
F

STEJNÉ PRO
V·ECHNY SESTAVY

D = 930 mm
D = 1180 mm

E = 1430 mm

U

D

Vyrovnejte nosnou konstrukci s rovinou
stﬁechy a po umístûní kolektorÛ za‰roubujte lemy do pevné podloÏky v souladu
s ãesk˘mi stavebními pﬁedpisy a normami.

DÉLKY PROFILÒ A PLÁTÒ
NOSNÉ KONSTRUKCE:

Z

E

D

A

U

nosná konstrukce pro 120, 160, 200 l
(s jedním kolektorem)

Z
E

U

Z

D

B

C

C
B

D
A
A

E

U

Z
E

B
D

C

B

F

A

E

A

E
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Schéma a popis montáÏe nosné konstrukce
na plo‰e s maximálním sklonem 32°
NÁVOD MONTÁÎE
Dﬁíve neÏ si vyberete místo, kde bude
základna umístûna zkontrolujte zda nebude na toto místo vrhán stín nûjakou
pﬁekáÏkou /viz tabulka níÏe/
Na rovnou i naklonûnou plochu se
pouÏívá totoÏná nosná konstrukce.

U
Z

Spojte profily A a C do obdélníku, tak jak
vidíte na obrázku.

E

Ohnûte ãtyﬁi profily D, tak jako vidíte na
obrázku. Nadzvednûte stﬁe‰ní ta‰ky a poloÏte profily na dﬁevûné nosné konstrukce nebo beton stﬁe‰ní konstrukce.

Z

Pﬁi‰roubujte pevnû obdélník A+C k plátÛm D. Konstrukci ustavte s pomocí vodováhy a pﬁi‰roubujte pláty D k trámÛm
stﬁe‰ní konstrukce, tak jako na obrázku.
Na‰roubujte profily B k obdélníku A+C.
Pﬁesvûdãte se Ïe profily B jsou opravdu
pevnû se‰roubovány s profily A.
Lehce pﬁi‰roubujte spodní profil E k profilu B.

C
D

Pozor:
Vrchní profil E se dotahuje aÏ po umístûní kolektoru/Û/.
Poznámka:
Standardní nosnou konstrukci je moÏno
pouÏít na sedlové stﬁechy od 15° do 32°
sklonu. Pro men‰í ãi vût‰í úhly sklonu se
musí pouÏít speciální typ nosné konstrukce.

Tabulka pﬁekáÏek
Zemûpisná
Vzdálenost mezi
‰íﬁka
kolektorem a pﬁekáÏkou
0Æ- 25Æ
A = 1,0 x B
25Æ- 35Æ
A = 1,5 x B
35Æ- 45Æ
A = 2,0 x B
45Æ- 50Æ
A = 2,5 x B
50Æ- or more
A = 3,0 x B
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U

DÉLKY PROFILÒ:
A = 2015 mm
B = 2360 mm
C = 1150 mm
D = 930 mm
D = 1180 mm

PRO SESTAVU 120 l
PRO SESTAVY
160, 200, 260, 300 l

E = 840 mm
E = 1150 mm

PRO SESTAVU 120 l
PRO SESTAVY 160, 200 l
s jedním kolektorem
PRO SESTAVY 200, 260, 300 l
s dvûmi kolektory

E = 1430 mm

U

Z
E

U

PRO V·ECHNY
SESTAVY

F = 930 mm

JEN PRO
SESTAVY 260, 300 l

B

C

C

Z+U

Z

D

STEJNÉ PRO
V·ECHNY SESTAVY

B

D
A
A

B

E

B

A
A
E

D

C
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Analytick˘ popis zásobní nádrÏe, kolektorÛ
02A
a jejích komponentÛ
02
01
07
03
04
12
05A

07

03

06
05
03
07
08
09A
01C
01B

01A

09B
09
07
03
10

11
12

13

13A
19
12

13

14A
14
15
15C

01
Zásobní nádrÏ
01A+B Záchytné body zásobní nádrÏe
(pouÏívané jen ve v˘robním
procesu – ignorujte je)
01C
Rukojetû
02
02A

Plnící otvor nemrznoucí smûsi
Odvzdu‰Àovací ventil uzavﬁeného
okruhu

03

Pﬁevodní kolena

04

Vstup topného média z kolektoru
do bojleru

05
05A

Krátká spojovací pancéﬁová hadice
Izolace krátké spojovací pancéﬁové
hadice

06

Pﬁevleãná Matice

07

Tûsnûní

08

V˘stup TUV ze zásobní nádrÏe

09
09A
09B

Anodová tyã
Hrdlo anodové tyãe
Zátka anodové tyãe

10

V˘stup topného média z kolektoru

11

Kolektor(y)

12

Samosvûrné ‰roubení pro pﬁipojení
kolektorÛ (jen pro sestavy s dvûma
kolektory)

13
13A

Trubka (spodní levá - dno kolektoru)
Zátka kolektoru 1/2"

14
14A

Plnící otvor uzavﬁeného okruhu
Zátka 1/2" plnicího otvoru

15
15A
15B
15C
15BC

Vstup studené vody
Redukce (3/4" - 1/2")
Zpûtn˘ ventil
Kulov˘ ventil
Pojistn˘ a vstupní ventil*

16

V˘stup ochlazeného topného
média ze zásobní nádrÏe
do kolektoru

17

V˘stup topného média z kolektoru
– nahoﬁe vpravo
Zátka kolektoru 1/2"

15B
15A

03

15C

16

15B

17A
17

07

20A
17A
18
20
19

07

03

17A
18

Dlouhá spojovací pancéﬁová
hadice s izolaãním krytem

19

Vstup ochlazeného topného média
do kolektoru

15BC

20
20A

Boãní zakrytí pancéﬁové hadice
Horní kryt

3/4"

*15BC

Tento ventil nahrazuje
ventily 15b a 15c

15C
15B
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Návod k instalaci zásobníku a kolektoru
20A

Pﬁed umístûním kolektor/Û/ na nosnou
konstrukci uvolnûte ‰rouby spodního profilu E, tak abyste mohli zasunout spodní
lem kolektoru mezi profil E a B.
Umístûte a vystﬁeìte kolektor/y/ na
nosné konstrukci.
Soupravy 200, 260, 300 obsahující dva
kolektory spojte ‰roubením, které jsou
obsaÏeny v kaÏdé sestavû.

Z
E

B
Zajistûte spodní ãást kolektor/Û/ pevn˘m se‰roubováním profilu E k profilÛm B.

12
E
A

E

14

B

Se‰roubujte pevnû vrchní profil E s profily
B zaji‰Èujíc kolektor(y).

20A

Kryt 20A umístûte na profily U a zajistûte jej vloÏením pod kolektor(y).

U

Instalujte zásobní nádrÏ na profily U.

U

Pozor:
a/ Pﬁed instalací nádrÏe na profily U
pozornû zkontrolujte, zda jsou mezi
sebou pevnû se‰roubovány ãásti U
a Z s profily B.
b/ Elektrická topná vloÏka musí b˘t po
pravé stranû z ãelního pohledu.

Z
B
E

c/ Pﬁesvûdãte se, zda sestava není odklonûna od své osy a zda vstupy 02
a 14 jsou vertikálnû jako nejvy‰‰í body nádrÏe.

Bezpodmíneãnû pouÏívejte vodováhu
nebo olovnici.

15

Z a p o j e n í z á s o b n í k u T U V, k o l e k t o r Û

Modely 200, 260, 300, které obsahují
dva kolektory, se‰roubujte samosvûrn˘mi ‰roubeními (12), které jsou obsaÏeny
v kaÏdém balení.
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Na‰roubujte zátku (17A) na trubku (17),
která se nachází vpravo nahoﬁe kolektoru
a zátku (13A) na trubku (13), kterou najdete na kolektoru vlevo dole. K dokonalému utûsnûní pouÏijte teflonové tûsnûní.

17
17A

13A

16

a jejich komponentÛ
Na‰roubujte kolínka (03) na v˘stupy zásobní nádrÏe (04) a (16) a na sbûrné
trubky kolektoru/Û/ (10) a (19).

08

PouÏijte teflonové tûsnûní k úplnému
utûsnûní.

03
04

Pak na‰roubujte krátkou pancéﬁovou
hadici (05) na v˘stupy (04) a (10) a dlouhou pancéﬁovou hadici (18) na v˘stupy
(16) a (19). PouÏijte tûsnící krouÏky (07).

05
10

Na‰roubujte zpûtn˘ ventil (15B) na
vstup studené vody (15).

07

03

15 15A

15B

15°

Pro sestavy 200, 260 a 300 pouÏijte redukci 3/4" - 1/2" (15A). Na‰roubujte kulov˘ ventil (15C) na zpûtn˘ ventil a spojte
s pﬁívodem studené vody.
Poznámka:
V pﬁípadû, Ïe pouÏijete ventil (15BC),
ﬁiìte se dle tûchto pokynÛ:
Otevﬁete pﬁívod studené vody a kompletnû naplÀte zásobní nádrÏ. Ve fázi,
kdy plníte nádrÏ, v˘stup teplé vody musí
b˘t otevﬁen. Pﬁipojte odvod TUV k v˘stupu (08) zásobní nádrÏe.

03
18
16

15B°

Po zapojení v‰ech pﬁipojovacích prvkÛ
pozornû zkontrolujte zda v‰echny spoje
dokonale tûsní.
Pozor:
V oblastech, kde teplota klesá v zimû
pod bod mrazu se pﬁesvûdãte zda pﬁívody kolektoru, nádrÏe a pﬁívody studené a teplé vody z a do zásobní nádrÏe
jsou dostateãnû izolované a zabezpeãeny tak, aby pﬁi poklesu teplot pod bod
mrazu nedo‰lo k po‰kození pﬁívodních
potrubí, nebo celého zaﬁízení (je moÏno
pouÏít PG topné kabely, pﬁípadnû vypustit sekundární systém).
POSTUPUJTE P¤ESNù DLE MONTÁÎNÍHO NÁVODU.
V·ECHNY MONTÁÎNÍ ÚKONY MUSÍ
B¯T V SOULADU S PLATN¯MI âESK¯MI P¤EDPISY A NORMAMI.
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Plnûní uzavﬁeného okruhu nemrznoucí
Dobﬁe promíchejte nemrznoucí
kapalinu s vodou.
Tento koncentrát nalévejte do otvorÛ
14 a 02.
Nemrznoucí smûs nalévejte stﬁídavû
do obou otvorÛ.

02 02A

14A 14

Bûhem plnûní obãas zatﬁepejte systémem, aby se zbyteãnû nezavzdu‰nila nádrÏ
nebo kolektor. Takto pokraãujte aÏ do úplného naplnûní uzavﬁeného okruhu.
Odpovûdnost za správné
namíchání nemrznoucí
smûsi nese montáÏní firma.
Pokud bude v uzavﬁeném
okruhu pouÏita jako nemrznoucí smûs jen voda, bude
záruka stornována.

TABULKA POMùRU NEMRZNOUCÍ KAPALINY (GLYKOLU) A VODY
MODEL

MEGASUN MEGASUN MEGASUN MEGASUN MEGASUN MEGASUN MEGASUN
120 x 2.10m2 160 x 2.60m2 200 x 2.60m2 200E x 4.20m2 260 x 4.20m2 300 x 4.20m2 300E x 5m2

CELKOV¯ OBJEM
UZAV¤ENÉHO OKRUHU

18

9 lt

11 lt

13 lt

18 lt

21 lt

22 lt

23 lt

BOD TUHNUTÍ

POMùR

- 5 °C

voda
glykol

8 lt
1 lt

10 lt
1 lt

11,5 lt
1,5 lt

16 lt
2 lt

19 lt
2 lt

19,5 lt
2,5 lt

20,5 lt
2,5 lt

- 11 °C

voda
glykol

7 lt
2 lt

9 lt
2 lt

10,5 lt
2,5 lt

14,5 lt
3,5 lt

16,5 lt
4,5 lt

17,5 lt
4,5 lt

18,5 lt
4,5 lt

- 18 °C

voda
glykol

6 lt
3 lt

7,5 lt
3,5 lt

9 lt
4 lt

12,5 lt
5,5 lt

14,5 lt
6,5 lt

15,5 lt
6,5 lt

16 lt
7 lt

- 20 °C

voda
glykol

6 lt
3 lt

7,5 lt
3,5 lt

9 lt
4 lt

12 lt
6 lt

14 lt
7 lt

14,5 lt
7,5 lt

15,5 lt
7,5 lt

- 27 °C

voda
glykol

5,5 lt
3,5 lt

6,5 lt
4,5 lt

7,5 lt
5,5 lt

10,5 lt
7,5 lt

12,5 lt
8,5 lt

13 lt
9 lt

13,5 lt
9,5 lt

- 36 °C

voda
glykol

4,5 lt
4,5 lt

5,5 lt
5,5 lt

6,5 lt
6,5 lt

9 lt
9 lt

10,5lt
10,5 lt

11 lt
11 lt

11,5 lt
11,5 lt

kapalinou

17A

12

Po naplnûní uzavﬁeného okruhu je nutné
uvolnit zátku 17A vpravo nahoﬁe kolektoru, dokud nezaãne odkapávat nemrznoucí smûs. U typÛ 200, 260 a 300
s dvûma kolektory uvolníme i ‰roubení
12 a tak odvzdu‰níme kolektory. Následnû za‰roubujte zátku 17 A a ‰roubení 12 a zkontrolujte, zda dokonale tûsní.

Pﬁilévejte dále nemrznoucí kapalinu do
uzavﬁeného okruhu dokud nezaãne pﬁetékat z otvorÛ 14 a 02. Za‰roubujte zátku
14A na v˘stup 14 a poji‰Èovací ventil na
v˘stup 02.
Pozornû zkontrolujte v‰echny spoje,
jestli jsou ﬁádnû utûsnûny.

Nasaìte boãní kryt 20.

20

02A
02

14A
14
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POPIS ELEKTRICKÉ TOPNÉ VLOÎKY A TERMOSTATU
Plastov˘ kryt
Elektrická vloÏka
Objímka termostatu
Kryt vloÏky
DrÏák elektrické svorkovnice
Vodiãe spojující elektrick˘
vloÏku s termostatem
Gumová tûsnící vloÏka
Centrální matice
UpevÀovací matice
Svorka zemnícího vodiãe
Svorky elektrické vloÏky
Zemnící vodiã
Pﬁívodní vodiãe
Elektrická svorkovnice
pro pﬁívodní vodiãe
Termostat
Regulátor teploty
Spínaã bezpeãnostní tepelné
pojistky (viz „F“ nebo „S“)

21
22
22A
22B
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

28

34

35

33
60
70
80
1

30

50
30

2

3

24

4

24
26

27

27

29

29

23

32

NÁVOD PRO ZAPOJENÍ
KABELÒ
1. Vypnûte hlavní zdroj napûtí
2. Kryt elektrické topné vloÏky a termostatu se nachází po pravé stranû
zásobníku. Od‰roubujte oba ‰rouby
a odejmûte plastov˘ kryt.
3. Termostat je nastaven v˘robcem na
60 °C. Pomocí regulátoru teploty (34)
si mÛÏete nastavit jinou teplotu. Nedoporuãujeme nastavení vy‰‰í teploty
neÏ 75 °C.
4. Zkontrolujte spínaã bezpeãnostní tepelné pojistky na termostatu („F“ nebo
„S“).Spínaã je aktivní, je - li stlaãen.

N L
22A

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO
ZAPOJENÍ TERMOSTATU.

29

1

2

3

4
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230 VAC

25
RESISTANCE

20

22A

22B

60
70
80
1

5. Spojte svorku 2 termostatu se svorkou N hlavního pﬁívodu elektrického
proudu (modr˘ vodiã). Spojte svorku
3 termostatu se svorkou L hlavního
pﬁívodu elektrického proudu (ãern˘
vodiã) – viz schéma.
6. Zemní vodiã je v˘robcem jiÏ zapojen.
Zkontrolujte, zda-li je pevnû pﬁi‰roubován.
7. Provleãte pﬁívodní kabel otvorem plastového krytu (21) a pﬁipojte na svorkovnici. Poté pﬁi‰roubujte plastov˘
kryt.
Upozornûní:
• Zemnící svorka ( ) se musí spojit se
zemnícím vodiãem celého objektu
(domu).
• Pﬁívodní kabel elektrického proudu se
musí napojit na svorkovnici hlavního
rozvadûãe, kde vzdálenost jednotliv˘ch svorek musí b˘t vût‰í neÏ 3 mm.

50
30

2

31

3

4

31

21
22A

N L

• Elektrické topné vloÏky mohou b˘t na
pﬁání dodávané od 800W do 4000W pro
napûtí 230V. Pro napûtí elektrické sítû
110V se elektrické topné vloÏky dodávají s v˘konem od 800W aÏ 2000W.
Poznámka:
• Elektroinstalaci musí provést pouze
kvalifikovan˘ elektrikáﬁ.
• Ujistûte se, Ïe provedená elektroinstalace je v souladu s platn˘mi normami
a stavebními pﬁedpisy.
• Nezapínejte elektrickou topnou vloÏku,
není-li v nádrÏi voda.
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ELEKTRICKÉ TOPENÍ S VESTAVùN¯M TEPELN¯M V¯MùNÍKEM

vstup teplé vody
z topení

Na základû objednávky lze v‰echny sestavy 120, 160, 200, 260 a 300 dodat
s tepeln˘m v˘mûníkem zabudovan˘m
spoleãnû s elektrickou topnou vloÏkou.
Pro dosaÏení energetick˘ch úspor lze v˘mûník spojit se systémem centrálního
rozvodu tepla.

v˘stup studené vody
do topení
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Extrémní povûtrnostní podmínky
V oblastech, kde se ve zv˘‰ené míﬁe vyskytují vichﬁice, tajfuny, cyklóny, silné
snûhové bouﬁe apod. je nutno pouÏít pﬁídavn˘ TYPHOON SET. Takové extrémní
klimatické jevy se u nás nevyskytují
témûﬁ v Ïádn˘ch oblastech.

3.
4.
5.
6.
7.

UpevÀovací patky (L)
Nerezové ‰rouby a matky
Kovov˘ pás v roli 10 m.
Profilovaná guma
Speciální lemy

Pﬁed instalací sestavy musíte zkontrolovat následující:

TYPHOON SET obsahuje:
1. Profily (J) délka 1150 mm.
2. Profily (D) délka 930 mm.

plochu musíte ovûﬁit tvrdost, hustotu
a pevnost povrchu.
• Pokud se jedná o instalaci na ‰ikmou
stﬁechu, pak je tﬁeba umístit pﬁídavné
trámy na stﬁe‰ní konstrukci tak, aby
jejich vzdálenost nebyla del‰í jak 50 cm
a jejich pevnost musí b˘t vhodná pro
bezpeãné umístûní solární sestavy.

• Pokud se jedná o montáÏ na rovnou

Pﬁi montáÏi nosné konstrukce dodrÏujeme stejn˘ postup jak je popsán na str.
8-9 a str. 10-11.

U

Pro spojení profilÛ U,
Z a B musíte pouÏít
del‰í nerezové ‰rouby.

Z

Pﬁed utáhnutím kovov˘ch pásÛ po obvodu
nádrÏe vloÏte mezi
pásy a nádrÏ gumov˘
profil.

J
O
J

a
L

U
B

U
B
C

Po umístûní zásobní nádrÏe na nosnou
konstrukci pﬁipevnûte kovov˘ pás tak,
Ïe spojíte jeden okraj pásu mezi matice
– ‰rouby, které spojují profily U a Z a druh˘ okraj pásu mezi matice – ‰rouby,
které svírají profily U a profil B (viz obrázek a&b).
Upozornûní:
PouÏijte dal‰í matice
(0) pro dotaÏení kovov˘ch pásÛ. Dotáhnûte
silnû kovov˘ pás k nádrÏi.

D

J

b
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Pokud pouÏijete TYPHOON SET, neinstalujte ãelní zakrytí (20A).
Pokud instalujete sestavu na rovnou
stﬁechu, pak pouÏijte 2 profily J, které
se‰roubujete k profilÛm C.
Na‰roubujte patky L k profilÛm J. Pomocí del‰ích nerezov˘ch ‰roubÛ se‰roubujte k sobû profily J a C.

J

D

A
L

D
D

Na‰roubujte patky L a profily A do betonu pomocí ‰palíkÛ Typhoon setu a ãtyﬁ
‰roubÛ a matic, které jsou obsaÏeny
s dal‰ím pﬁipojovacím materiálem v plastovém sáãku, v kaÏdém balení Typhoon
setu.

V‰echny ãásti a komponenty Typhoon
setu jsou zabaleny v kartónové krabici s nápisem „Typhoon set.“

D

D
D

Pokud budete instalovat systém na sedlovou stﬁechu doporuãujeme pouÏít více
kovov˘ch pásÛ, takto lépe zajistíte jak
nádrÏ tak nosnou konstrukci. Pásy
na‰roubujte na trámy stﬁe‰ní konstrukce
nacházející se pod stﬁe‰ní krytinou.
MÛÏete také pouÏít profily D, které na‰roubujete na spodní stranu trámÛ stﬁe‰ní konstrukce.

POJI·TùNÍ SOLÁRNÍHO
SYSTÉMU
V oblastech, kde mohou padající kroupy
dosáhnout prÛmûru více jak 20 mm,
ãastého v˘skytu tajfunÛ, tornád, vûtrn˘ch
smr‰tí apod., doporuãujeme pojistit solární systém proti Ïiveln˘m pohromám.
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POSTUP PO MONTÁÎI
• Solární systém bude dosahovat optimálního v˘konu po 2 dnech od uvedení do provozu. V prÛbûhu prvních
dvou dní nedoporuãujeme vyuÏívat
TUV, i kdyÏ je sluneãno.

8. Pﬁesvûdãete se, zda spoje kolektory
- nádrÏ dostateãnû tûsní.

• Kontrolujte jednou roãnû hladinu
(mnoÏství) nemrznoucí kapaliny
v uzavﬁeném okruhu. Uzavﬁen˘ okruh
doplÀujte jen nemrznoucí kapalinou.

Dále je potﬁeba vzít v úvahu:

• V pﬁípadû rozbití skla kolektoru, jej
co nejdﬁíve nahraìte nov˘m, aby nedo‰lo k dal‰ím ‰kodám uvnitﬁ kolektoru.
• Jednou roãnû je potﬁeba opticky
zkontrolovat ventily, spoje, ‰rouby,
matice a profily nosné konstrukce.
V pﬁípadû nûjakého po‰kození je
potﬁeba závadu opravit, pﬁípadnû
po‰kozen˘ komponent vymûnit.
• Pokud není solární systém del‰í dobu vyuÏíván, je vhodné zvlá‰tû v letním období solární kolektor zakr˘t.
• V oblastech, kde trvale nebo velmi
ãasto tlak ve vodovodním ﬁádu pﬁekraãuje 6 barÛ, je nezbytné namontovat redukãní ventil.

ODSTRA≈OVÁNÍ
PROBLÉMÒ
A. KDYÎ SOLÁRNÍ
SYSTÉM
NEOH¤ÍVÁ TUV
ZA SLUNEâNÍHO
SVITU
1. Zkontrolujte pozornû v‰echny spoje
systému, zda dobﬁe tûsní.
2. Zkontrolujte hladinu topného média
a pﬁípadnû ho doplÀte. (viz str. 18)
3. Zkontrolujte spojovací pancéﬁové
hadice (05) a (18), jestli nejsou pokroucené nebo ohnuté.
4. Pﬁesvûdãete se, zda není zavzdu‰nûn kolektor nebo zásobní nádrÏ.
5. Pﬁesvûdãete se, zda je solární systém instalován v horizontální poloze.
6. Pﬁesvûdãete se, zda dodávka teplé
vody není nûjak˘m zpÛsobem smí‰ena s dodávkou studené vody.
7. Zkontrolujte, zda není nûjaká závada v domovní instalaci potrubí va‰eho domu a jestli nepropou‰tí vodovodní baterie vodu.
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9. Pﬁesvûdãete se, zda na solární kolektory není vrhán stín.

10. Zda objem spotﬁebované TUV není
vût‰í neÏ objem TUV v solárním zásobníku.
11. Klimatické podmínky.
12. Velká spotﬁeba TUV v noãních hodinách.
13. Nepochopení pouÏití elektrické
topné vloÏky.
14. Pﬁehnané oãekávání zákazníka od
v˘konu solárního systému.
Pokud vá‰ solární systém nadále neohﬁívá TUV, pak se obraÈte na Va‰eho
prodejce, nebo montáÏní firmu.

B. KDYÎ SOLÁRNÍ
SYSTÉM NEOH¤ÍVÁ
TUV P¤I POUÎITÍ
ELEKTRICKÉ
TOPNÉ VLOÎKY
1. Pﬁeru‰te dodávku elektrického proudu a od‰roubujte víko elektrické
topné vloÏky.
2. Zkontrolujte tlaãítko pojistky F, které
musí b˘t zatlaãeno.
3. Zkontrolujte kabelové spojení mezi
elektrickou topnou vloÏkou a termostatem.
4. Zkontrolujte, zda není regulace termostatu nastavena na niÏ‰í teplotu
neÏli potﬁebujete.
5. Zkontrolujte, zda je elektrická topná
vloÏka v poﬁádku.
6. Zkontrolujte
proudu.

pﬁívod

elektrického

7. Pﬁeru‰te dodávku elektrického proudu a zkontrolujte, zda je elektrické
vedení ﬁádnû spojené k pﬁíslu‰n˘
pólÛm.
Kontrolu elektrické instalace
musí provézt kvalifikovan˘ elektrotechnik, dle platn˘ch pﬁedpisÛ a norem.

V¯MùNA
ANODOVÉ TYâE
mÛÏe provádût oprávnûná organizace
V˘mûnu provádûjte dle následujícího
postupu:
1. Pﬁeru‰te dodávku elektrického proudu.
2. VypusÈte vodu ze zásobní nádrÏe.
3. Od‰roubujte bronzovou zátku (09B)
a vytáhnûte starou anodovou tyã.
4. Na‰roubujte novou anodovou tyã na
bronzovou zátku a tu na‰roubujte na
ústí trubky (09A), pro ﬁádné utûsnûní pouÏijte teflonové tûsnûní.
5. Otevﬁete pﬁívod vody
a naplÀte nádrÏ, pﬁesvûdãete se,
zda je kompletnû vodotûsná.
6. AÏ poté co je nádrÏ plná, zapnûte
pﬁívod elektrického proudu.
Poznámky:
V˘mûna anodové tyãe musí b˘t
provedena kompetentní osobou.
âetnost v˘mûn anodové tyãe je závislá
na kvalitû pouÏívané vody. V oblastech, kde je celková rozpustnost
pevn˘ch látek (T.D.S.) do 600 ppm
doporuãujeme v˘mûnu anodové tyãe
kaÏd˘ pát˘ rok.
V oblastech, kde je celková rozpustnost pevn˘ch látek (T.D.S.)nad
600 ppm doporuãujeme v˘mûnu
anodové tyãe kaÏdé tﬁi roky.
V oblastech, kde je celková rozpustnost pevn˘ch látek (T.D.S.) nad
1000 ppm je nutno vymûÀovat anodovou tyã kaÏdé dva roky.

PARALELNÍ ZAPOJENÍ VÍCENÁSOBN¯CH SOUSTAV
VSTUP STUDENÉ
VODY
∅ 25 mm (1”)

∅ 25 mm (1”)
∅ 20 mm (3/4”)

∅ 20 mm (3/4”)

∅ 15 mm (1/2”)

V¯STUP
TEPLÉ
VODY

Poznámky:
1. V‰echna rozvûtvení k nádrÏím musí
mít stejné délky a prÛmûry (prÛmûr
trubek, kolen…atd.)

2. Tlaková ztráta ( p) v potrubí studené a teplé vody musí b˘t pﬁibliÏnû
stejná.

SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ VÍCENÁSOBN¯CH SOUSTAV
(Doporuãujeme instalaci maximálnû pûti zaﬁízení)

∅ (3/4”)

∅ (3/4”)

V‰echny trubky s prÛmûrem 20 mm.

V¯STUP
TEPLÉ
VODY

V soustavách, kde budou vyuÏívány
i elektrické topné vloÏky, nikdy
nezprovozÀujte elektrické topné
vloÏky u prvních dvou systémÛ. Ty
budou slouÏit vÏdy jako pﬁedehﬁev
TUV.

Pro tento typ zapojení (nebo obecnû pro zapojení více jak tﬁí solárních
systémÛ v ﬁadû) musíte poÏadovat
prÛmûr trubek vstup – v˘stup na zásobní nádrÏi 3/4". Doporuãujeme
zapojení maximálnû pûti solárních
systémÛ do soustavy.

VSTUP
STUDENÉ
VODY
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TYPICKÁ INSTALACE VÍCENÁSOBN¯CH SOUSTAV
VSTUP STUDENÉ
VODY

∅ 25 mm (1”)
∅ 25 mm (1”)

∅ 20 mm (3/4”)

∅ 20 mm (3/4”)

∅ 15 mm (1/2”)

∅ 15 mm (1/2”)

∅ 25 mm (1”)

Poznámky:
1. V‰echna rozvûtvení k nádrÏím musí
mít stejné délky a prÛmûry (prÛmûr
trubek, kolen…atd.)

V¯STUP
TEPLÉ
VODY
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2. Tlaková ztráta (Δp) v potrubí studené
a teplé vody musí b˘t pﬁibliÏnû stejná.
3. V pﬁípadû, Ïe chceme soustavu roz‰íﬁit o dal‰í solární systém, prÛmûr
potrubí musí b˘t vût‰í o následující
rozmûr.

TYPICKÁ INSTALACE VÍCENÁSOBN¯CH SOUSTAV – PARALELNÍ ZAPOJENÍ

∅ 32 mm (11/4”)

∅ 20 mm (3/4”)
∅ 15 mm (1/2”)

∅ 15 mm (1/2”)

∅ 20 mm (3/4”)

∅ 25 mm (1”)

∅
20 mm
(3/4”)

VSTUP STUDENÉ
VODY

∅ 25 mm (1”)

∅ 20 mm (3/4”)

∅ 32 mm (11/4”)

Poznámky:
1. V‰echna rozvûtvení k nádrÏím musí
mít stejnou délku a stejnou geometrii
(prÛmûr trubek, kolena…atd.)
2. Tlaková ztráta (Δp) v potrubí studené
a teplé vody musí b˘t pﬁibliÏnû stejná.

V¯STUP
TEPLÉ
VODY
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V¯STUP
TEPLÉ
VODY
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VSTUP
STUDENÉ
VODY

Poznámky:
1. V‰echny trubky 20 mm prÛmûr. Pro
tento typ zapojení (nebo obecnû od
tﬁí solárních systémÛ zapojen˘ch v ﬁadû) objednávejte prÛmûr 3/4" na vstupu / v˘stupu na zásobní nádrÏi TUV.
2. Doporuãujeme zapojení maximálnû
pûti solárních systémÛ.

∅ 32 mm (11/4”)

∅ 25 mm (1”)
∅ 20 mm (3/4”)

∅ 32 mm (11/4”)

∅ 25 mm (1”)

∅ 20 mm (3/4”)

SÉRIOVù PARALELNÍ ZAPOJENÍ VÍCENÁSOBN¯CH SOUSTAV

V na‰í nabídce najdete i kompletní sestavy solárních systémÛ
s nucen˘m obûhem (ãerpadlem) pro ohﬁev TUV

Solární systém
je dodáván jako kompletní stavebnice.
Obsahuje: Sluneãní kolektor(y), solární zásobník, solární centrum, solární regulátor, spojovací a instalatérsk˘ materiál, expanzní nádobu,
nemrznoucí kapalinu a univerzální nosnou konstrukci (plochá i sedlová stﬁecha). Sestava je
velmi peãlivû zabalena, viz. obrázek vpravo.

Solární kolektory:
jedná se o ploch˘ kapalinov˘ kolektor.
Dodáváme dva typy solárních kolektorÛ
a) selektivní – titanov˘ nástﬁik absorbéru
b) neselektivním absorbérem.
Dále ve dvou rÛzn˘ch velikostech
typ S(N) 2000 – kolektorová plochu 2,1 m2
typ S(N) 2500 – kolektorová plocha 2,6 m2.
Oba typy kolektorÛ, aÈ jiÏ samostatné ãi navzájem propojené splÀují v‰echny nároãné poÏadavky moderních
solárních systémÛ.

boiler

boiler

Solární zásobníky
jsou dodávány o objemech od 150 l do 1000 l s jedním
v˘mûníkem nebo dvûma (moÏnost pﬁipojit k bivalentnímu
zdroji – plynov˘ kotel atp.), jako dal‰í zdroj je moÏno pﬁiobjednat elektrickou topnou vloÏku s termostatem. Zásobníky
vyhovují pracovnímu tlaku do 10 barÛ a maximální teplotû
vody do 95 °C. Plnû splÀují mezinárodní zdravotnické pﬁedpisy pro zdravotnickou vodu.
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Solární regulátor

Solární centrum

Programovateln˘
mikroprocesorov˘ regulátor
zaji‰Èuje hladk˘ transfer
tepelné energie ze solárních
kolektorÛ do bojleru
prostﬁednictvím elektronického
povelu k cirkulaci.

obsahuje:
ãerpadlo, vyrovnávací ventil,
vypou‰tûcí ventil, manometr,
teplomûr, pojistn˘ ventil,
integrovan˘ kontrolní ventil,
pﬁipojení ADG pro expanzní
nádobu, izolaãní krabici.

Expanzní nádoba

Nemrznoucí kapalina

o objemu 18 l je vhodná
pro v‰echny systémy
od VS 150 do VS 500.

na bázi glykolu se pouÏívá
jako médium do primárního
okruhu, aby systém
bezproblémovû fungoval
i v mrazech.

Schéma solárního
systému
VS - BL2 s bivalentním zdrojem
(plynov˘ kotel, apod.)
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Typ
VS150/BL1-M
VS150/BL1
VS200/BL1
VS200/BL2
VS300/BL1
VS300/BL2
VS420/BL1
VS420/BL2
VS500/BL1
VS500/BL2
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Solární kolektory
Solární zásobník TUV
Solární centrum
Expanzní nádoba
Solární regulátor
Vstup studené vody
Kotel

Zásobník
TUV
litry

Poãet
v˘mûníkÛ

Poãet
kolektorÛ

Kolektorová
plocha
m2

Absorpãní
plocha
m2

150
150
200
200
300
300
420
420
500
500

1
1
1
2
1
2
1
2
1
2

1
1
2
2
3
3
3
3
3
3

2,1
2,6
4,2
4,2
6,3
6,3
7,8
7,8
7,8
7,8

1,8
2,3
3,6
3,6
5,4
5,4
6,9
6,9
6,9
6,9

SOLÁRNÍ ENERGIE spol. s r.o.
Provozní 1, 722 00 Ostrava 4
Tel.: 596 964 668
www.solarnienergie.cz
info@solarnienergie.cz

Na‰e spoleãnost se zab˘vá projekcí, realizací, servisem,
dotacemi a prodejem solárních systémÛ:

Kompletní solární systémy s nucen˘m obûhem
(ãerpadlo), zvlá‰tû vhodné pro rodinné domy.

Kompletní samotíÏné solární systémy Megasun
(bez ãerpadla), které pracují na gravitaãním principu.

Kompaktní zásobníkové kolektory Compact,
které se velmi dobﬁe uplatÀují v sezónních zaﬁízeních.

Ploché kapalinové kolektory s vysoce selektivní
titanovou vrstvou vrstvou – Tinox.

Vakuové trubicové sluneãní kolektory
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CERTIFIKACE

ISO 9002

Obchodní zástupce:

SOLÁRNÍ ENERGIE spol. s r.o.
Provozní 1 • 722 00 Ostrava 4 • Tel.: 596 964 668
www.solarnienergie.cz • info@solarnienergie.cz
MEGASUN je registrovaná obchodní znaãka spoleãnosti HELIOAKMI S.A.
Tento dokument je chránûn právy na ochranu du‰evního vlastnictví spoleãnosti Solární Energie spol. s.r.o. PouÏití nebo roz‰iﬁování
dokumentu bez souhlasu spoleãnosti Solární Energie s.r.o. je zakázáno.

