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prospekt
Hlavní výhody:
Až 60% energie na ohřev teplé užitkové vody v bytovém domě vyrobeno
ekologicky nezávadným způsobem zdarma.
Možnost využít dotační titul Zelená úsporám a ušetřit až 70% celkových
nákladů na instalaci celé soustavy.
Při využití dotací je návratnost standartně do 5ti let při předpokládané
životnosti soustavy 25 let.
Nejlepší poměr cena / výkon.
Vyzkoušené technologie a certifikát Solar keymark udělen laboratoří
Fraunhofer ISE ve Freiburgu.
K dispozici tak dostanete ověřenou technologii za přijatelnou cenu..
Solární kolektory RoL firmy CSE jsou tvořeny vakuovými trubicemi, které zabraňují
tepelným ztrátám při zahřívání kolektorů (při práci), tak jak je to běžné u plochých
kolektorů. Díky trubicím Heat pipe, sloužícím k přenosu tepla uvnitř vakuové trubice,
zároveň velmi výrazně zabraňují problémům při naddimenzování celé soustavy a
tzv. přehřátí soustavy v letním období. Díky trubicovitému tvaru absorbéru, který je
nanesen na vnitřní straně vnitřní trubice (za izolační stěnou vakua) dochází k absorpci
i difúzního světla, tak jako by šlo o přímé záření a to v rozsahu 340o.

K dispozici tak dostanete maximální výkon bez kompromisů po celý rok.

Držitel certifikátu
EN 12975-1,2:2006

Díky jedinečnému konstrukčnímu konceptu kolektoru 3 in1 tří na sobě nezávislých částí
(rám, výměník, trubice) a integrované čerpadlové skupině s regulátorem je maximálně
usnadněna a zjednodušena instalace celé soustavy i následný servis.
Tím dochází k výraznému snížení nákladů na údržbu i prodloužení celkové životnosti
soustavy, která je standartně 25 let.

K dispozici tak dostanete dlouhotrvající výkon bez velkých nákladů.
Spolu s kolektory Vám dodáme v jednom balení veškeré ostatní příslušenství včetně
přednastavené řídící jednotky a zásobníků. Zdarma provedeme přípravu a vytvoříme
návrh řešení. Naši zkušení pracovníci a partnerské firmy Vám profesionálně systém
nainstalují, nastaví a odzkouší. Zároveň za Vás zařídíme vyřízení nezbytných formalit
pro získání dotace Zelená úsporám.

K dispozici tak dostanete vyjímečný komfort péče o zákazníky CSE.

www.csenergie.cz
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Centrum solární energie

prospekt
ukázkový příklad
Instalace solárního systému pro bytový dům panelákového typu s 73 bytovými jednotkami.
Doba instalace 17 dní.
Dotace 67 % z celkových nákladů.
Doba návratnosti bez dotace 12 let.
Doba návratnosti s dotací 5 let.
Doba životnosti 25 let.
Úspěšnost při získávání dotace 100%.
Technická omezení - dostatečná plocha
střechy, technická místnost.
Předpokládaný roční růst cen energií - 5%p.a..
.

Solární soustava
2 723 500,- Kč
Konzultace, návrh
zdarma
--------------------------------------------------------------Dotace Zelená úsporám
- 1 825 000,- Kč
--------------------------------------------------------------Cena celkem
898 500,- Kč

cena energií

varianty řešení
Nákladovost variant
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Průměrný roční nárůst ceny tepla od dodavatele
od roku 1999 činí 6%.
U ceny plynu dokonce 8,5 %.
Od roku 1999 cena plynu vzrostla více než 2,5 krát.
Vzhledem k omezeným zdrojům fosilních paliv a
vzrůstající poptávce po nich, nelze v následující
dekádě očekávat jiný než podobně strmý trend.

[rok]
standart B

současný stav B

luxusB

ekoB

Na grafu je dobře patrná nevýhodnost zachování
současného stavu (šedá barva) i při nulové počáteční
investici. A naopak rychlá návratnost a následná výhodnost
jakéhokoliv solárního řešení (zelené barvy). A to i přes
počáteční náklady.

Váš odborník na solární ohřev :
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