Přehled osazení
návod k montáži
- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla
( dodržovat pokyny pro lepení )

nahoře
levý horní díl

pravý horní díl

horní mezikus

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

podkladní klíny

stranový díl

stranový díl

krycí lišta

krycí lišta

levý dolní díl

pravý dolní díl

dolní mezikus

Pracovní popstup: - začínáme s pravým dolním dílem
- dolní mezikus
- levý dolní díl
- stranové díly
- pravý horní díl
- levý horní díl
- horní mezikus
- stranové krycí lišty

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která
přinášejí nabízí
všeobecně
vyšší energetický
Firma
SUNPOWER
pokroková
řešení,
výkon:
která přinášejí všeobecně vyšší energetický

Energetické
Energetické
podnikání
podnikání

výkon:
Energetické systémy, které jsou plně
zaměřeny na zákazníka
Energetické systémy, které jsou plně
V posledním desetiletí se uvědomění spotřebitelů
zaměřeny na zákazníka
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.
V posledním desetiletí se uvědomění spotřebitelů
Produkty SUNPOWER jsou proto u zákazníků
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.
velmi vítány:
Produkty SUNPOWER jsou proto u zákazníků
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
velmi vítány:
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
využitelné ("obnovitelná energie").
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné (“obnovitelná energie”).
Objektivně testovaná kvalita na
Objektivně testovaná kvalita na
kterou se můžete spolehnout
kterou se můžete spolehnout
SUNPOWER je firma která si v oblasti
SUNPOWER je ﬁrma která si v oblasti
alternativních energií nechává
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
produkty kvalitativně testovat u
nezávislého odborného institutu
nezávislých odborných institutů.
( Rapperswill ve Švýcarsku ).
To znamená samozřejmě i plnou
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
produkt odpovídá standartu - což
produkt odpovídá standartu - což
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
o zkoušce. Partneři této ﬁrmy ( insatlatéři,
o zkoušce. Partneři této firmy ( insatlatéři,
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.

Stojí rozhodně za svými partnery
Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
SUNPOWER je energetická společnost, která
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
To začíná při konzultacích, poskytování
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických informací, pokračuje
detailních technických informací, pokračuje
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
k dobré přípravě a návodu pro
k dobré přípravě a návodu pro
co možná nejsnadnější montáž.
co možná nejsnadnější montáž.
Slunečná energetická budoucnost
Slunečná energetická budoucnost
s čerstvým inovativním větrem
s čerstvým inovativním větrem
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
ﬁrmy SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
firmy SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
výrobků, na objevení ekologických zdrojů
výrobků, na objevení ekologických zdrojů
energie a na základních prostředcích účinné
energie a na základních prostředcích účinné
úspory energie.
úspory energie.
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
jednotlivých i celkových energetických
jednotlivých i celkových energetických
bilancí staveb.
bilancí staveb.
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední úroveň techniky a perspektivní
poslední úroveň techniky a perspektivní
trendy, které budou plnit požadavky i v
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
budoucích letech - a to při dodržení
příznivého poměru ceny a výkonu.
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
návod k montáži
Klimastěna a
klimapodlaha
- osazení horních podkladních klínů
Stavební díl Klimastěna - standartní délka

- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

Typ

Objednací
č.

Šířka dílu
(mm)

SKW600*

10006

303

600

SKW800S

10008

303

800

SKW1000S

10010

303

1000

SKW1200S

10012

303

1200

SKW1500S

10015

303

1500

SKW1800S

10018

303

1800

SKW2000*

10020

303

levý horní díl

Délka
dílu
( dodržovat
pokyny pro lepení )
(mm)

nahoře

2000

10025

303

SKW3000S

10030

303

3000

SKW3500S

10035

303

3500

SKW4000S

10040

303

4000

krycí lišta

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

podkladní klíny

SKW2500S
stranový díl

pravý horní díl

horní mezikus

2500

stranový díl

krycí lišta

Zvláštní délky jsou k dostání na vyžádání.

Skládá se z:
- horní a spodní průběžná trubka průměr 20 mm s
integrovanými přechodovými spojkami a se stěnovou
konzolou.
- 6 ks trubek svislého vedení o 10 mm s
odstupem 48 mm
- předmontované stěnové upevňovací lišty ( počet
se řídí podle délky dílu )

Balící jednotka:
SKW 2000 18 ks ( cca 10,5 m ) v kartónu
SKW 600 54 ks ( cca 10,0 m ) v kartónu

levý
dolní je
dílpoužit vysoce jakostní plast Jako
surovina
polypropylen. Díly jsou vyráběny nejnovější
technollogií lisování plastů a tvoří jeden
homogenní celek. Díky těmto postupům
je dosahováno nejvyšší kvality. Vysoká
připravenost dílů zajišťuje rychlou a levnou
montáž.
Pracovní

pravý dolní díl

dolní mezikus

popstup: - začínáme s pravým dolním dílem
- dolní mezikus
Stěnové upevňovací lišty
- levý dolní díl
- stranové díly
Typ
Objednací č.
- pravý horní díl
KWL
0050
- levý horní díl
- horní mezikus
Plastové upevňovací lišty pro připevnění trubek
- stranové krycí lišty
svislého vedení o 10 mm.

POZOR:
Stěnové upevňovací lišty jsou při objednávce
standartních dílů SKW 600 a SKW 2000 součástí
dodávky.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:

Klimastěna
Energetické systémy, které jsou plně
Energetickéa klimapodlaha
zaměřeny na zákazníka
Spojovací trubka v rolích
V posledním desetiletí se uvědomění spotřebitelů
podnikání
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.
Typ

Objednací č.

KWAR

10080

Spojovací trubka 20 x 2 mm v rolích á 200 m z polypropylenu
pro propojení dílů Klimastěn s rozvodem
Balící jednotka: 200 m.

Spojovací trubka v tyčích
Typ

Objednací č.

KWVR

10090

Spojovací trubka 20 x 2 mm v rolích á 4 m z polypropylenu
pro propojení dílů Klimastěn s rozvodem
Balící jednotka: 25 m

Svařovací koleno 90 ° vnější/vnější
Typ

Objednací č.

KWSW90

10100

Svařovací koleno pro trubku o 20 mm, 90 ° z polypropylenu.
Balící jednotka: 100 ks

Svařovací koleno 90 ° vnitřní/vnější
Typ

Objednací č.

KWSW91

10110

Svařovací koleno pro trubku o 20 mm, 90 ° z polypropylenu.
Balící jednotka: 100 ks

Svařovací spojka
Typ

Objednací č.

KSWSM

10120

Svařovací spojka pro trubku o 20 mm z polypropylenu.
Balící jednotka: 100 ks

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Produkty SUNPOWER jsou proto u zákazníků
velmi vítány:
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné ("obnovitelná energie").
Objektivně testovaná kvalita na
kterou se můžete spolehnout
SUNPOWER je firma která si v oblasti
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
nezávislého odborného institutu
( Rapperswill ve Švýcarsku ).
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
produkt odpovídá standartu - což
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
o zkoušce. Partneři této firmy ( insatlatéři,
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.

Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických informací, pokračuje
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
k dobré přípravě a návodu pro
co možná nejsnadnější
a/a montáž.
Slunečná energetická budoucnost
s čerstvým inovativním větrem
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
i/a
firmy SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
výrobků, na objevení ekologických zdrojů
energie a na základních prostředcích účinné
úspory energie.
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
jednotlivých i celkových energetických
bilancí staveb.
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední úroveň techniky a perspektivní
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
Klimastěna
a klimapodlaha
návod
k montáži
- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla
( dodržovat pokyny pro lepení )

Svařovací čepička
Typ

Objednací č.

KWSK

10130

Svařovací čepička z polypropylenu.

nahoře

levý jednotka:
horní díl 100 ks
Balící

horní mezikus

Armovací síť
Typ
stranový KWSK
díl

pravý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

podkladní klíny
Objednací č.

stranový díl

10130

Tkanina ze skelných vláken.
krycí lišta
Balící jednotka: 1 role š 1m, 50 m2

krycí lišta

Zateplovací desky
Typ

Objednací č.

KWDP

10150

Polystyrenová deska tl. 50 mm pro umístění klimastěn
Balící jednotka: 1 role š 1m, 50 m2
levý dolní díl

pravý dolní díl

dolní mezikus

Pracovní popstup: - začínáme s pravým dolním dílem
- dolní mezikus
- levý dolní díl
Typ
Objednací č.
- stranové díly
KWTPL
10220
- pravý horní díl
- levý horní díl
Dřevovláknitá deska tloušťka 4 mm, děrovaná v rastru 50 mm
- horní mezikus
( pro uchycení otočných objímek )
- stranové krycí lišty

Nosné desky pro přívodní potrubí

Velikost 1300 x 1300 mm.
Balící jednotka: 50 ks

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:

Návrh Sunpower Klimastěn
Energetické systémy, které jsou plně
Energetické
zaměřeny na zákazníka
V posledním
desetiletí se uvědomění spotřebitelů
Data
pro
návrh
podle
střední
teploty
topné
vody
podnikání
o
ochraně
životního
výrazně zvýšilo.
Teplota vzduchu v místnosti 20° C. Díly Klimastěny na prostředí
vnější zdi

Faktor
(m2 stěnového topení / m2 užitné plochy bytu)

Produkty SUNPOWER jsou proto u zákazníků
velmi vítány:
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné ("obnovitelná energie").

Objektivně testovaná kvalita na
kterou se můžete spolehnout
SUNPOWER je firma která si v oblasti
alternativních energií nechává
*střední teplota topné vody =
produkty kvalitativně testovat u
teplota přívodní + teplota vratná
nezávislého odborného institutu
2
( Rapperswill ve Švýcarsku ).
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
Oblast optimální dimenze
produkt odpovídá standartu - což
- nízkoteploní vytápění se
solární podprou u dobře
jednoznačně dokládá objektivníizolovaných
osvědčení
domů
o zkoušce. Partneři této firmy ( insatlatéři,
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.

Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických informací, pokračuje
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
k dobré přípravě a návodu pro
co možná nejsnadnější montáž.

Slunečná energetická budoucnost
s čerstvým inovativním větrem
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
firmy SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
výrobků, na objevení ekologických zdrojů
energie a na základních prostředcích účinné
úspory energie.
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
Speciﬁcký topný výkon (W/m2 užitečné plochy bytu)
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
Příklad ( viz graf )
jednotlivých i celkových energetických
U pokoje s 20 m užitné obytné plochy a topným výkonem 64 W / mbilancí
a střednístaveb.
teplotou topné vody 35 °C
jsou potřebné tyto plochy Klimastěny:
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední
Pro tento výpočet je použit faktor který vyplývá z diagramu. U našeho
příkladuúroveň
je faktortechniky
O,53, který a
je perspektivní
nutno
násobit obytnou plochou 20 m .
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
Pro tuto místnost potřebujeme 10,6 m ( 0,53 x 20 ) Klimastěny k dosažení optimálního pohodlí.
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
návod
k montáži
Předávání
tepla u Sunpower Klimastěny
při vytápění
- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící
nateploty
vnější hranu
skla
Předávání tepelného
výkonupásku
jako nalepit
funkce
povrchu
( dodržovat pokyny pro lepení )
stěn v závislosti na teplotě v místnosti

nahoře

300
levý horní díl

horní mezikus

15

Předávání tepla W / m 2

°C

pravý horní díl

°C

18 ta 2
°C
a
a
t
t
4
o
l
o
2
lo ep
pl
a
p
t
t
e
t
te á
o
VHB-těsnící páska
podkladní klíny
á
pl
v
á
(viz lepící technika)
v
v
e
o
t
jo
jo koj
á
o
o
k
k
stranový díl
ov
Po
j
Po
Po
o
k
Po

250
200

stranový díl

krycí lišta

°C

150

krycí lišta

100

45

40

35

30

dolní mezikus

pravý dolní díl

50

40

Povrchová teplota stěn v °C

30

levý dolní díl

25

50

Pracovní popstup: - začínáme s pravým dolním dílem
- dolní mezikus
Střední teplota
topné vody tmH ( °C )
- levý dolní díl
- stranové díly
- pravý
horní
díl
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah
dimenzí
levý
horní
díl
pro velmi dobře
pro domy bez
pro energeticky
mezikus
zateplené domy - horní
zvláštního zateplení
úsporn
é domy
- stranové krycí lišty

s konvenčním
topením a solární
podporou vytápění

s konvenčním
topením

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:

Návrh
Sunpower Klimastěn
Energetické systémy, které jsou plně
Energetické
zaměřeny na zákazníka
V posledním desetiletí se uvědomění spotřebitelů
pro
chlazení
podnikání
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.

Chladící výkon W/m2

Diagram chladícího výkonu

Produkty SUNPOWER jsou proto u zákazníků
velmi vítány:
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné ("obnovitelná energie").
Objektivně testovaná kvalita na
kterou se můžete spolehnout
SUNPOWER je firma která si v oblasti
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
nezávislého odborného institutu
( Rapperswill ve Švýcarsku ).
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
produkt odpovídá standartu - což
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
o zkoušce. Partneři této firmy ( insatlatéři,
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.

Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických informací, pokračuje
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
k dobré přípravě a návodu pro
co možná nejsnadnější montáž.

Slunečná energetická budoucnost
s čerstvým inovativním větrem
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
Tr - tmk (°C)
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
firmy SUNPOWER soustavně
pracuje na zlepšení
( Rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti a střední teplotou chladící vody Teplota vstupní + teplota výstupní )
výrobků, na objevení ekologických
2 zdrojů
energie a na základních prostředcích účinné
úspory energie.
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
Pozor!
Při výpočtu nákladů na chlazení je nutno zohlednit i rosný bod!
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
pro
zisk progresivní energie a k optimalizaci
Doporučení:
jednotlivých
i celkových energetických
Zahrnutí diagramů vlhkosti.
bilancí staveb.
Pro další dotazy jsme Vám ochotně k dispozici .
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední úroveň techniky a perspektivní
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
návod k teplot
montáži
Průběhy
Stěna 1

Vnitřní strana: vápenná omítka 4 cm
Stěna 2
Zeď z děrovaných cihel 38 cm
Vnější starna: písková omítka 2 cm
Koeﬁcient k= 0,8 W / m K
Bez tepelné izolace - osazení horních podkladních klínů

- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla
+ 45
( dodržovat pokyny pro lepení )

+ 45

+ 40

Díly Sunpower Klimastěn
montovat přímo na
stěnovou konstrukci
a omítnout.

+ 40
+ 35
+ 30
+ 25

Stěna bez zvláštních
izolačních opatření.

+ 20

levý horní díl
+ 15

+5

Díly Sunpower Klimastěn
montovat přímo na
stěnovou konstrukci
a omítnout.

+ 35
+ 30
+ 25

nahoře

Stěna s dobrou
izolací.

+ 20

horní mezikus
Snížená možnost
využití akumulace
tepla ve stěnové
hmotě.

+ 10

pravý horní díl

+ 15

Plná možnost
využití akumulace
tepla ve stěnové
hmotě.

+ 10
+5
0

0
-5

-5

podkladní klíny

- 10

- 10

- 15

- 15

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)
stranový díl

stranový díl

krycí lišta

Stěna 3

+ 45

Vnitřní strana: vápenná omítka 4 cm
Izolační desky 3 cm
Zeď z děrovaných cihel 30 cm
Fasádní izolační desky 5 cm
Vnější starna: písková omítka 2 cm
Koeﬁcient k= 0,28 W / m K
S tepelnou izolací

+ 40

Díly Sunpower
Klimastěn montovat
na vnitřní izolaci
stěn a omítnout.

+ 30
+ 25
+ 20

0
-5
- 10
- 15

+ 45

krycí lišta
Vnitřní strana: sádrokarton 1,2 cm
Vzduchová mezera 5 cm
Izolační desky 3 cm
Zeď z děrovaných cihel 30 cm
Fasádní izolační desky 5 cm
Vnější starna: písková omítka 2 cm
Koeﬁcient k= 0,31 W / m K

Díly Sunpower
Klimastěn montovat
do vzduchové mezery
mezi izolaci a obklad
stěn ( např. sádrokarton ).

+ 35
+ 30
+ 25
+ 20

+ 15

+5

Stěna 4

+ 40

+ 35

10
levý+ dolní

Vnitřní strana: vápenná omítka 4 cm
Zeď z děrovaných cihel 25 cm
Fasádní izolační desky 10 cm
Vnější starna: písková omítka 2 cm
Koeﬁcient k= 0,29 W / m K

díl

Stěna s dobrou
izolací.

+ 15

Suchá montáž bez
zednických prací
pravý dolní díl

dolní mezikus
+ 10

Snížená akumulační
hmota

+5

Krátký reakční čas.

-5

Možné plnění suchým
křemeným pískem

0

- 10
dolním dílem
Pracovní popstup: - začínáme s pravým
- dolní mezikus - 15
- levý dolní díl
- stranové díly
- pravý horní díl
- levý horní díl
- horní mezikus
- stranové krycí lišty

Nepatrná akumulační
hmota.
Krátký reakční čas

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:

Popis
systému
Energetické systémy, které jsou plně
Energetické
zaměřeny na zákazníka
V posledním
desetiletí se
uvědomění spotřebitelů
Sunpower Klimastěna je koncipován jako
velkoplošný,
nízkoteplotní
topný
podnikání
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.
systém. Díly Klimastěn se montují na vnitřní
stěnu
místnosti.
Produkty
SUNPOWER
jsou proto u zákazníků

Díly klimastěny jsou registry z plastu
(polypropylen - vlastnosti viz str. 15 ), které
jsou vyráběny nejmodernějšími postupy.
Registry mají šířku 303 mm a standartní
délku 600 nebo 2000 mm ( viz obr. ). V
případě zájmu je možno dodat libovolnou délku od 700 do 4000 mm. Na horní
a spodní sběrné trubce ( 20 x 2 mm ) jsou
integrovány upevňovací konsole pro
stěnovou montáž. Dále jsou obě sběrné
trubky opatřeny spojkami pro sváření dílů.
Svislé trubky ( 10 x 1,8 mm ) jsou upevněny
v rozteči 48 mm. Tím je dosaženo
rovnoměrné povrchové teploty. Vysoká
připravenost dílů zajišťuje rychl ou a levnou
montáž, bez toho abychom se i u maximálních rozměrů zříkali přizpůsobivosti.
Prostřednictvím polyfúzního sváření
(pozor: dodržujte postup sváření viz strana
18 ) je možno jednotlivé registry spojovat
do velkých stěnových topných ploch.
Maximálně je možno spojit až 7 dílů do
jednoho celku ( obr. dole )

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

velmi vítány:
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné ("obnovitelná energie").
Objektivně testovaná kvalita na
kterou se můžete spolehnout
SUNPOWER je firma která si v oblasti
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
nezávislého odborného institutu
( Rapperswill ve Švýcarsku ).
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
produkt odpovídá standartu - což
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
o zkoušce. Partneři této firmy ( insatlatéři,
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.

Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických informací, pokračuje
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
k dobré přípravě a návodu pro
co možná nejsnadnější montáž.
Slunečná energetická budoucnost
s čerstvým inovativním větrem
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
firmy SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
výrobků, na objevení ekologických zdrojů
energie a na základních prostředcích účinné
úspory energie.
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
jednotlivých i celkových energetických
bilancí staveb.
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední úroveň techniky a perspektivní
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
návod k montáži
Klimastěna
- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla
( dodržovat pokyny pro lepení )

nahoře
Jednotlivé stěnové topné díly se spojují spojovacími
trubkami Sunpower ( 20 x 2 mm ),
vždy
od
horní
spojovací
trubky
stěnového
topného
dílu k spodní spojovací
pravýtrubici
horní díl
levý horní díl
horní mezikus
dalšího dílu. Celková plocha spojených topných dílů nesmí pro jeden topný okruh
přesáhnout 20 m . Plochy kolem oken, dveří a ostatních stěnových otvorů se zapojují
podle obrázku.
podkladní klíny

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

stranový díl

stranový díl

krycí lišta

krycí lišta

Přívod
levý dolní
díl

čistá podlaha
dolní mezikus

Vývod
pravý dolní díl

Propojení k a od rozvaděče topení se provádí spojovacími trubkami Sunpower ( 20
začínáme
s pravým 80
dolním
Pracovní potrubí
popstup: -nesmí
x 2 mm ). Délka přívodního
překročit
m. dílem
- dolní mezikus
- levý dolní díl
- stranové díly
- pravý horní díl
- levý horní díl
- horní mezikus
- stranové krycí lišty

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Návod
Návodna
namontáž
montáž
Energetické
Klimastěna - suchá montáž
podnikání
Sádrokartónová deska
a) Po namontování klimastěny připevníme do
mezery registru distanční hranol 30/30
Pozor: Ne větší než 30 mm!
b) Na distanční hranoly připevníme sádrokartónové
desky.
Vynikající pro dodatečnou montáž!

Oblast použití s dřevěným obložením.

Klimastěna - mokrá montáž
Klimastěna je montována před elektroinstalací
pod omítku

d) Nanesemem štuk nebo
šlechtěnou omítku.
Pozor! Dodržujte příslušné směry zpracování
omítky.

Klimapodlaha

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Dvouvrstvá omítka

a) První vrstva cca 28 mm pro
od
plnění registru.
b) Armovací síť osaďte do ještě
vlhké omítky.
c) Naneseme povrchovou vrstvu
cca 5 - 10 mm.

Jednovrstvá omítka

Omítka s armovací sítí

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:
Energetické systémy, které jsou plně
zaměřeny na zákazníka
V posledním desetiletí se uvědomění spotřebitelů
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.
Produkty SUNPOWER jsou proto u zákazníků
velmi vítány:
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné ("obnovitelná energie").
Objektivně testovaná kvalita na
kterou se můžete spolehnout
SUNPOWER je firma která si v oblasti
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
nezávislého odborného institutu
( Rapperswill ve Švýcarsku ).
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
produkt odpovídá standartu - což
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
o zkoušce. Partneři této firmy ( insatlatéři,
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.

Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických informací, pokračuje
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
k dobré přípravě a návodu pro
co možná nejsnadnější montáž.
Slunečná energetická budoucnost
s čerstvým inovativním větrem
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
firmy SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
Křemenný
výrobků, na objevení ekologických zdrojů
násyp pro
energie a na základních prostředcíchakumulaci
účinné
úspory energie.
tepla a výplň
V kooperaci s vedoucími odbornými
instituty
prostoru.
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
Dřevěný polštář
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
Izolace
jednotlivých i celkových energetických
Registr
bilancí staveb.
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům
vždy
Důležité: dodržujte
poslední úroveň technikyvelikost
a perspektivní
hranolů, nahoře
trendy, které budou plnit
požadavky
i v pro
a dole
dobře uzavřít
budoucích letech - azamezení
to při dodržení
proudění.
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
Postup
svařování
návod k
montáži
Při polyfúzním sváření dílů je nutno dodržet tyto zásady:
- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla
( dodržovat pokyny pro lepení )

1.

2.
3.

Svářečku opatříme příslušnými svařovacími nástavci. ( Svářecí objímka a
čep jsou chráněny teﬂonovým povlakem. Aby nedošlo k jeho poškození,
nesmí se k montáži používat kleště. Pro upevnění použijte příslušný
nástroj. )
nahoře
levý horní
díl
Zapněte

svářečku.

pravý horní díl

horní mezikus

Před svářením zkontrolujte svářecí teplotu ( 250 - 270° C ). Nahřívací čas
ukazuje červená kontrolka. Když je dosažena potřebná teplota dojde k
přepnutí kontrolky z červené na oranžovou.
podkladní klíny

4.

5.

Konce trubek musí být rovně zaříznuty. Trubky a spojka, stejně jako
svářečka musejí být čisté. Před svářením je nutno znečištění ověřit,
stranový díl
případně odstranit nevláknitým papírem nebo čistým hadříkem.
Spojovací
krycí lišta

tvarovky a trubky musí být do příslušného svářecího nástroje
zasunuty plynule v ose a bez otáčení. Svařované díly je nutno nechat
ohřát podle tabulky ( viz. dole ).

6.

Po uplynutí nahřívacího času je nutno spojovací tvarovku a trubku
plynule vytáhnout a okamžitě bez otáčení vzájemně zasunout až po
doraz, případně po značku. ( Maximální čas zpracování podle tabulky
dole. )

7.

Čas ﬁxace vzájemně spojených dílů odpovídá době ohřívání. Spoj
může být namáhán teprve po uplynutí příslušného ochlazovacího času.
( viz. tab. dole )

8.

Pokud
levý dolní
díl

je potřeba, po každém sváru očistěte
svářecí čep a objímku.
dolní mezikus

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)
stranový díl

krycí lišta

pravý dolní díl

Normované časy pro svařování
trubkových
vedení
z polypropylenu
- začínáme
s pravým
dolním dílem ruční svářečkou při vnější
Pracovníspojů
popstup:
- dolní mezikus
teplotě 20° C a při mírném pohybu vzduchu.

Vnější průměr trubky
mm
20

- levý dolní díl
- stranové díly
- pravýČas
horní nahřátí
díl
Hloubka zasunutí
levý
horní
díl
mm
s
- horní mezikus
14
4 lišty
- stranové krycí

Čas zpracování Čas ochlazení
s
3

20
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Vlastnosti
materiálu
Energetické
podnikání

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:

Viskózní číslo
střední molová
hmotnosti

Energetické systémy, které jsou plně
zaměřeny na zákazníka
V posledním desetiletí se uvědomění spotřebitelů
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.
SUNPOWER
jsou proto Normovaná
u zákazníků hodnota
Zkušební norma DIN Zkušební Produkty
norma ISO
Jednotka
velmi vítány:
PP-R-s
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
DIN 53728
ISO/R 1191
cm3 /g
450
jsou zvlášť ekologické
Viskozita tavení
x 105 a také
5 neomezeně
využitelné ("obnovitelná energie").
c = 0,001 g/cm3

Tavný index
MFI 190/5
MFI 230/2,16
MFI 230/5
Rozsah tavení
Hustota při 23° C

DIN 53735
Code T
Code M
Code V
Polarizační mikrokop
DIN 53479

Kluzné napětí
Kluzné prodloužení

DIN 53455
Posuvná rychlost IV

Pevnost v tahu

Zkušební tyč 3

Vlastnost

Tažnost

ISO 1133
Procedura 18
g/10 min
0,5
Objektivně testovaná
kvalita0,4na
Prozedura 12
g/10 min
Prozedura 20
min
1,5
kterou se můžeteg/10
spolehnout
150-154
°C
která
si v 0,935
oblasti
3
g/cm
ISO/R 1183 SUNPOWER je firma

alternativních energií nechává
N/mm2
24
kvalitativně
% testovat10u
nezávislého odborného institutu
Zkušební tyč( 2Rapperswill ve Švýcarsku
N/mm2
). 35
To znamená samozřejmě i plnou
%
> 50
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
2
ISO 178
N/mm
produkt odpovídá
standartu 20
- což
ISO/R 537
N/mm2
400
jednoznačně
dokládá
2 objektivní osvědčení
N/mm
800
ISO 178
o zkoušce. Partneři této
firmy ( insatlatéři,
ISO 2039
N/mm 2
44
odborní prodejci apod.
) se proto
mohou
ISO 868
65
spolehnout, že zákazníkům
s
výrobky
SUNPOWER
20
ISO 179/2C
kJ/m2
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.
ISO/R 527
produkty
Posuvná rychlost
F

3,5% napětí v ohybu
Modul torze
Modul pružnosti

DIN 53452
DIN 53445
DIN 53457

Tvrdost podle Brinella
Tvrdost podle Shora

DIN 53456
DIN 53505

Vrubová houževnatost
podle Charpy
Rázová houževnatost
podle Charpy

DIN 53453
Norm. tyč při 23°C
DIN 53453
Norm. tyč při 23°C

Vicatova teplota
roztažení
VST/A/50
VST/B/50
Tvarová stálost
za tepla
Lineární součinitel
roztažnosti
Tepelná vodivost
při 20° C

DIN 53460

ISO/R 306

DIN 53461
Metoda A
Metoda B

ISO 75
Metoda A
Metoda B

DIN 53752
DIN 52612

-

Chování při požáru

DIN 4102 díl 1
ÖNORM B 3800 dí l1
UL 94

-

Speciﬁcký vnitřní
odpor
Povrchový odpor
Permitivita (50 Hz)
Faktor dielektrických
ztrát (50 Hz)
Průrazová pevnost

DIN 53482 díl 1
DIN 53482
DIN 53483
DIN 53483
DIN 53481
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ISO 179/2D

kJ/m2

o.Br.

Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
°C
125
své partnery a zákazníky
soustavně
podporuje.
°C
60
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických
informací,
pokračuje
°C
45
přes rychlou a přesnou
° C dodávku
75 a sahá
-1
1,5.10-4
k dobré přípravě a Knávodu
pro
W/m.K
0,22
co možná nejsnadnější montáž.

Slunečná energetická
budoucnost
B1
s čerstvým inovativním
větrem
B1
- aby nemohlo být
Nikdy není tak dobře
IEC Publ. 93 ještě lépe. Pod tímto
cmmotem výzkum a vývoj
> 1016
IEC Publ. 167firmy SUNPOWER soustavně pracuje
na zlepšení
IEC Publ. 250výrobků, na objevení
- ekologických
> 1013 zdrojů
energie a na základních
prostředcích
účinné
IEC Publ. 250
2,4
3
úspory
energie.
IEC Publ. 243
kV/mm
~3 . 10V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
jednotlivých i celkových energetických
bilancí staveb.
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední úroveň techniky a perspektivní
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
Tlaková
Klimastěny SKW 2000
návod kztráta
montáži
- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla
( dodržovat pokyny pro lepení )

Tlaková ztráta mm

nahoře
levý horní díl

pravý horní díl

horní mezikus

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

podkladní klíny

stranový díl

stranový díl

krycí lišta

krycí lišta

Hodinový průtok (kg/h)

levý dolní díl

Článek
Články

Články

Články

pravý dolní díl

dolní mezikus

Články

Články

Pracovní popstup: - začínáme s pravým dolním dílem
- dolní mezikus
- levý dolní díl
- stranové díly
- pravý horní díl
- levý horní díl
- horní mezikus
- stranové krycí lišty

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:

Tlaková
zkouška
Energetické systémy, které jsou plně
Energetické
zaměřeny na zákazníka
Všeobecné
V při
posledním
desetiletí sevedeních
uvědomění
spotřebitelů
Norma DIN 1988 vyžaduje na dokončených zařízeních
dosud nezakrytých
vnitřní
tlakovou
podnikání
o
ochraně
životního
prostředí
výrazně
zvýšilo.
zkoušku, kde tlak dosahuje 1,5 násobek pracovního tlaku, minimálně musí ale činit 10 Barů. Tlaková

Produkty
SUNPOWER
jsou proto
u zákazníků
zkouška Sunpower Klimastěn se provádí na maximálně
20 m plochy
dílů včetně
přívodního
potrubí o
velmi
vítány:
délce max. 80 m. U velkých ploch se tlaková zkouška provádí po sektorech. Zkouška může být provedena
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
nejdříve po jedné hodině po dokončení posledního sváru.
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné
("obnovitelná energie").
Plnění zařízení

- Díly Sunpower Klimastěn se plní nezávadnou vodou a proplachují se pro odstranění bublin.
- Tlaková pumpa se připojí na co možná nejnižší
místo zkoušené
instalace.
Objektivně
testovaná
kvalita na
- Tlakoměr použitý pro tlakovou zkoušku musí u bezvadně odvzdušněného systému
kterou se můžete spolehnout
vykazovat tlakové změny max 0,1 Bar.
SUNPOWER je firma která si v oblasti
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
Pozor!
nezávislého
odborného
institutu
Možné zvýšení teploty stěny trubky v době trvání tlakové
zkoušky způsobí
pokles
tlaku na tlakoměru. Jako
(
Rapperswill
ve
Švýcarsku
).
orientační hodnota platí: změna teploty o 10 K způsobí změnu tlaku o 0,5 až 1 Bar.
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
Protokol o tlakové zkoušce
produkt
odpovídá standartu - což
1. Instalace
jednoznačně
dokládá objektivní osvědčení
Stavebník:
............................................................................................................................................
o
zkoušce.
Partneři
této firmy ( insatlatéři,
Objekt:
............................................................................................................................................
odborní
prodejci
apod.
) se proto mohou
Obec:
............................................................................................................................................
spolehnout,
že
zákazníkům
s výrobky SUNPOWER
Prováděcí ﬁrma: ............................................................................................................................................
dodávají,
případně
instalují
prvotřídní kvalitu.
Topná plocha v m2
Připojovací trubky v m
SKW 600 .............. m2
Trubka 20/2 ...................
Stojí rozhodně
za svými
partnery
SKW 2000 .............. m2
Trubka 20/2
...................
SUNPOWER
je
energetická
společnost, která
Zvláštní topná plocha v m2.....................
své
partnery
a
zákazníky
soustavně
podporuje.
2. Předběžná zkouška
3. Hlavní zkouška
To
začíná
při
konzultacích,
poskytování
Zkušební tlak
=
10
bar
Zkušební tlak
=
8
bar
detailních
pokračuje
Tlak po 30 min
= ..................... bar
Tlaktechnických
po 1 hodině informací,
= ........................bar
přes rychlou
a 2přesnou
dodávku
a sahá
Tlak po 60 min
= ..................... bar
Tlak po
hodinách
= ........................bar
k
dobré
přípravě
a
návodu
pro
Pokles tlaku každých 10 min = ..................... bar
Pokles tlaku za hodinu = ........................bar
co možná nejsnadnější montáž.
Výsledek předběžné zkoušky :...........................................................................................................................
............................................................................................................................ .
Slunečná energetická budoucnost
Výsledek hlavní zkoušky: .......................................................................................................................................
s
čerstvým inovativním větrem
.......................................................................................................................................
.
Nikdy
není zkoušky:
tak dobře
aby nemohlo být
4. Časový průběh zkoušky Začátek zkoušky: .................... Konec
......................
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
Trvání zkoušky: .........................
firmy
SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
Prováděcí ﬁrma:
..................................................................................................................................
výrobků,
na objevení ekologických zdrojů
Montér:
..................................................................................................................................
energie
a
na základních
prostředcích účinné
Obec: ..................................................... Datum: ....................... Podpis:
............................................................
úspory energie.
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
jednotlivých i celkových energetických
bilancí staveb.
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední úroveň techniky a perspektivní
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Přehled osazení
návod k montáži
Všeobecné
obchodní podmínky
Preambule
Tyto prodejní, dodací a platební podmínky se sjednávají mezi účastníky
příslušné smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

-

1
1.1

1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

3
3.1

3.2

3.3
3.4

4

Záruka na výrobek a náhrada škody.

4.1

Za závady v rámci záruky na výrobek, stejně jako za
námi zaviněné škody ručíme v rámci příslušných
zákonných předpisů.
4.2 podkladních
Neručíme za správnost
osazení horních
klínů zacházení při manipulaci,
ovládání nebo provozu, pokud jsou takové technické
VHB-těsnící páskupopisy
nalepit
naostatní
vnějšínávody
hranu uvedeny
skla
nebo
v prospektech.
( dodržovat pokyny
pro
lepení
)
Tento
rozsah
odpovědnosti
připadá výrobci nebo
dovozci. Nás se netýkají také žádné vysvětlovací
povinnosti, zvláště pokud se týká skladování , obsluhy,
montáže nebo ostatní manipulace.

nahoře 5
Všeobecné podmínky
5.1
Tytolevý
prodejní,
a platební podmínky platí pro veškerý horní mezikus
horní dodací
díl
prodej a ostatní právní úkony se všemi našimi podnikatel
5.2
skými zákazníky.
Našimi nabídkami jsme vázáni do 60 dnů od data jejich
vydání. Všechny změny proti nabídce v této době musí být
5.3
zvlášť dohodnuty.
Pokud naše potvrzení objednávky nebude do jednoho
týdne písemně změněno, platí jako obsah smlouvy.
podkladní klíny
Vedlejší ústní dohody jsou neplatné.
5.4
Dodávka
stranový díl

Zbož í je zas í láno na nák lady kupuj ícího, pokud není
dohodnuto jinak.
krycí lištadodávka předpokládá, že příjezdová cesta je
Domluvená
průjezdná těžkým nákladním autem.
Zboží platí za dodané i když nebude k dodacímu termínu,
po oznámení připravenosti k dodávce, zákazníkem
převzato. V tomto případě jsme oprávněni zboží skladovat
na náklady našeho zákazníka.
Vyšší moc, nebo ostatní nepředpokládané nebo námi
neočekávané události, jako stávky, opatření příslušných
orgánů, závady v dopravě, přerušení dodávky energie a
další námi, nebo našimi dopravci nezaviněné havárie, nás
zprošťují po dobu trvání jejich důsledků, povinosti dodávky,
to platí také kdy ž nas tal y u naš ich dodavatelů nebo
jejich subdodavatelů, avšak jen do té míry kterou našim
zákazníkům prokážeme tyto události jako příčinu zpoždění
výkonu. Pokud bude kvůli uvedeným událostem dodávka
nemožná, tak zanikne náš závazek za stejných podmínek.
Zboží cestuje v obalech obvyklých v našem oboru, balení je
účtováno jako samostatná část ceny. Balící materiál bude
levý dolní díl
vrácen nebo uhrazen, pokud je to sjednáno písemně.
Zboží je proti poškození při transportu, ztrátě nebo prasknutí
pojištěno jen na základě písemného příkazu zákazníka a na
jeho náklady a jeho účet. Z vnějšku znatelná poškození při
transportu jsou okamžitě při převzetí zboží oznámeny a
neprodleně písemně sdělen jejich druh a rozsah.

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

6

dolní mezikus

Platba
Naše faktury jsou splatné při převzetípravý
zboží, horní
pokud
dílnení
uvedeno jinak.
Využití poskytovaných slev předpokládá, že jsou uhra
zeny všechny předchozí faktury, kromě takových, proti
kterým vznášejí naši zákazníci oprávněné námitky.
Šeky a směnky budou přijaty jen za účelem úhrady,
poplatky za směnky, úroky, náklady na inkaso jdou k
VHB-těsnící páska
tíži zákazníka. Za včasné náměty a protestování
nepřebíráme žádnou záruku.
(viz lepící technika)
Naši spolupracovníci jsou oprávněni k převzetí
platby pouze na základě výslovného písemného
stranový díl
zplnomocnění.
Příchozí platby budou použity na úhradu v daný čas
nejstarší pohledávky.
lišta pouze
Započtení vzájemných pohledávek krycí
je možné
pokud jsou tyto nesporné, právoplatné a splatné.
Při zpoždění platby jsme oprávněni, bez ohledu na další
nároky, účtovat úroky z prodlení ve výši 4% nad dvojná
sobek diskontní sazby České národní banky.
Při zpoždění zákazníka jsme oprávněni požadovat
okamžitou úhradu celkové výše pohledávky, toto právo
máme i pokud, po uzavření smlouvy, vyjdou najevo
nepříznivé okolnosti ohledně platební schopnosti nebo
hospodářské situace zákazníka.
Pokud zákazník nevyhoví výzvě podle bodu 5.8 v
osmidenní dodatečné lhůtě, jsme oprávněni bez ome
zení našich dalších práv odebrat zboží které je naším
majetkem bez toho, že by toto ods toupení od smlouvy
zcela nebo částečně znamenalo odstoupení od našich
nároků zvláště na náhradu škody z neplnění.
Výhrada vlastnických práv.

pravý dolní díl

6.1

Dodané zboží zůstává v našem majetku až do úplného
zaplacení všech závazků zákazníka plynoucích z kupní
smlouvy.
6.2
Zákazník je oprávněn zboží, které se nachází v našem
výhradním vlastnictví prodávat v rámci každodenního
dolním dílem
Pracovní popstup: - začínáme s pravým
obchodního
provozu. Zastavení nebo předání zboží do
dolní
mezikus
záruky
je zákazníkovi zakázáno, stejně jako jiné použití,
Reklamace / poskytnutí záruky
které neodpovídá každodennímu obchodnímu pro
- levý dolní díl
vozu. Pokud třetí strana provede na zboží, které je ještě
Poskytujeme záruku na to, že zboží má řádnou a běžnou- stranové díly
naším majetkem exekuci, nebo zboží jinak propadne,
jakost, za zvláštní vlastnosti ručíme pouze pokud jsou
- pravý horní díl je poviností zákazníka nás okamžitě informovat,
písemně dohodnuty.
- levý horní díl
eventuálně nám s prosazením našich požadavků po
Pro zboží, které je označeno jako podřadná jakost, například
moci. Zvýšené náklady jdou k tíži zákazníka.
„druhá jakost „ je záruka poskytována omezeně na ty - horní mezikus
6.3 lištyTaké při úpravě nebo zpracování zboží, které se
vlastnosti, které jsou očekávány podle zvláštního označení
- stranové krycí
nachází v našem výhradním majetku se naše vlastnická
zboží.
práva nesnižují, v tomto případě platí dohoda, že nám
Pro odchylky produkčních a materiálových podmínek v
náleží část spoluvlastnictví na věci vzniklé úpravou
barevných tónech, nemůže být záruka uplatněna.
nebo zpracováním.
Dodané zboží je okamžitě prohlédnuto zákazníkem a
zjištěné reklamace jsou oznámeny neprodleně, v každém
7
Místo plnění
případě před zpracováním nebo montáží.
Mí s tem plnění pro všechny vzájemné požadavky z
obchodních styků je sídlo naší ﬁrmy.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Firma SUNPOWER nabízí pokroková řešení,
která přinášejí všeobecně vyšší energetický
výkon:

Energetické
podnikání

Energetické systémy, které jsou plně
zaměřeny na zákazníka
V posledním desetiletí se uvědomění spotřebitelů
o ochraně životního prostředí výrazně zvýšilo.
Produkty SUNPOWER jsou proto u zákazníků
velmi vítány:
Čerpají z přírodních zdrojů (slunce, vítr), které
jsou zvlášť ekologické a také neomezeně
využitelné ("obnovitelná energie").
Objektivně testovaná kvalita na
kterou se můžete spolehnout
SUNPOWER je firma která si v oblasti
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
nezávislého odborného institutu
( Rapperswill ve Švýcarsku ).
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
produkt odpovídá standartu - což
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
o zkoušce. Partneři této firmy ( insatlatéři,
odborní prodejci apod. ) se proto mohou
spolehnout, že zákazníkům s výrobky SUNPOWER
dodávají, případně instalují prvotřídní kvalitu.

Stojí rozhodně za svými partnery
SUNPOWER je energetická společnost, která
své partnery a zákazníky soustavně podporuje.
To začíná při konzultacích, poskytování
detailních technických informací, pokračuje
přes rychlou a přesnou dodávku a sahá
k dobré přípravě a návodu pro
co možná nejsnadnější montáž.
Slunečná energetická budoucnost
s čerstvým inovativním větrem
Nikdy není tak dobře aby nemohlo být
ještě lépe. Pod tímto motem výzkum a vývoj
firmy SUNPOWER soustavně pracuje na zlepšení
výrobků, na objevení ekologických zdrojů
energie a na základních prostředcích účinné
úspory energie.
V kooperaci s vedoucími odbornými instituty
vyvíjí SUNPOWER nepřetržitě nová řešení
pro zisk progresivní energie a k optimalizaci
jednotlivých i celkových energetických
bilancí staveb.
Firma nabízí partnerům i spotřebitelům vždy
poslední úroveň techniky a perspektivní
trendy, které budou plnit požadavky i v
budoucích letech - a to při dodržení
příznivého poměru ceny a výkonu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

