
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

- 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:

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.

Energetické
podnikání
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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 fi rma která si v oblasti
alternativních energií nechává
produkty kvalitativně testovat u
nezávislých odborných institutů.
To znamená samozřejmě i plnou
kvalitativní odpovědnost s tím, že každý
produkt odpovídá standartu - což
jednoznačně dokládá objektivní osvědčení
o zkoušce. Partneři této fi rmy ( 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
fi rmy 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.

Energetické
podnikání
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Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

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

Deskové výměníky tepla
Nerezové deskové výměníky tepla

Typ Objednací 
č.

jednotka

PWT 10PL 40010 Ks

PWT 20PL 40020 Ks

PWT 30PL 40030 Ks

PWT 40PL 40040 Ks

PWT 50PL 40050 Ks

PWT 60PL 40060 Ks

PWT 80PL 40080 Ks

PWT 100PL 40090 Ks

Skládá se z:
-letovaný výměník energie - libovolně  použitelný
-pozor: určeno pro nízké teploty

-větší rozměry na vyžádání

Izolace pro deskové výměníky
Typ Objednací č. Jednotka

I-PWT 10PL 40110 Ks

I-PWT 20PL 40120 Ks

I-PWT 30PL 40130 Ks

I-PWT 40PL 40140 Ks

I-PWT 50PL 40150 Ks

I-PWT 60PL 40160 Ks

I-PWT 80PL 40180 Ks

I-PWT 100PL 40190 Ks



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

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 
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.

Energetické
podnikání
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Solární předávací stanice
Typ Objednací č. Jednotka

10 Desek 40210 Ks

20 Desek 40220 Ks

30 Desek 40230 Ks

40 Desek 40240 Ks

50 Desek 40250 Ks

60 Desek 40260 Ks

80 Desek 40280 Ks

100 Desek 40290 Ks

Skládá se z:
- nerezový výměník tepla, primární a sekundární strana   
  kompletně protrubkovaná
- včetně oběhových čerpadel upevňovacího materiálu

- izolace výměníku tepla

Předávací stanice čerstvé vody
Typ Objednací č. Jednotka

20 Desek 40320 Ks

30 Desek 40330 Ks

40 Desek 40340 Ks

50 Desek 40350 Ks

60 Desek 40360 Ks

80 Desek 40380 Ks

100 Desek 40390 Ks

Skládá se z:
- nerezový výměník tepla, primární a sekundární strana   
  kompletně protrubkovaná
- včetně oběhových čerpadel upevňovacího materiálu
- izolace výměníku tepla

Předávací stanice SUN SAVE



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

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

Předávací stanice topení
Typ Objednací č. Jednotka

10 Desek 40410 Ks

20 Desek 40420 Ks

30 Desek 40430 Ks

40 Desek 40440 Ks

50 Desek 40450 Ks

60 Desek 40460 Ks

80 Desek 40480 Ks

100 Desek 40490 Ks

Skládá se z:
- nerezový výměník tepla, primární a sekundární strana   
  kompletně protrubkovaná
- včetně oběhových čerpadel upevňovacího materiálu

- izolace výměníku tepla

Předávací stanice kotle
Typ Objednací č. Jednotka

10 Desek 40510 Ks

20 Desek 40520 Ks

30 Desek 40530 Ks

40 Desek 40540 Ks

50 Desek 40550 Ks

60 Desek 40560 Ks

80 Desek 40580 Ks

100 Desek 40590 Ks

Skládá se z:
- nerezový výměník tepla, primární a sekundární strana   
  kompletně protrubkovaná
- včetně oběhových čerpadel upevňovacího materiálu
- izolace výměníku tepla



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

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 
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.

Energetické
podnikání

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Solární předávací stanice
Připojení
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případně vyrovnání 
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Teploměr
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Pozor: velikost čerpadla musí odpovídat tlakové ztrátě solárního okruhu.
           Pokud není dosaženo odpovídajících hodnot, musí být čepadlo vyměněno

Upevňovací objímka
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Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

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

Plocha soláru 
m2 15 28 40 55 70 85 115 140

Průtok l/m2/h 50 50 50 50 50 50 50 50

Celkový průtok 
l/h 750 1400 2000 2750 3500 4250 5750 7000

Max. výkon kW 10,5 19,6 28 38,5 49 59,5 80,5 98

Počet desek 
výměníku 10 20 30 40 50 60 80 100

Čerpadlo - 
strana soláru 25/60 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 32/120f 32/120f

Čerpadlo - 
strana nádrže 25/60 25/60 25/60 25/60 25/80 25/80 25/80 25/80

Připojovací 
dimenze - stra-
na nádrže PPR

32/10 32/10 32/10 32/10 40/10 40/10 40/10 40/10

Připojovací 
dimenze - stra-

na soláru CU
22 22 28 28 28 35 42 42

Předávací stanice pro solární zalřízení

Rozměry:
Délka:       235mm
Šířka:        700 mm
Výška:       900mm

Pozor: Tlaková ztráta solárního okruhu musí odpovídat liniím účinnosti čerpadla.  
            Pokud je tlaková ztráta větší je nutno zvolit silnější oběhové čepadlo.    
            Navýšení ceny bude účtováno zvlášť.



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

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 
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.

Energetické
podnikání

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Předávací stanice čerstvé vody
Připojení

strana nádrže

Upevňovací objímka
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Tlumič vybrací
případně vyrovníní stanice

Rychlé čidlo

Proplachovací ventily
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bublin

Teplá voda
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Studená voda

Čidlo průtoku

Pozor: toto provedení je možné pouze pro výměníky do 80 desek, větší modely na     
            vyžádání!

Teploměr
přípaně možnost 

osazení čidla



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

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

Počet osob 10 21 32 43 60 120 150

Spotřeba vody/
os./den 60 60 60 60 60 60 60

Celková 
spotřeba/den 600 1260 1920 2580 3600 7200 9000

Sací výkon/min. 40 55 70 85 100 140 200

Počet desek 
výměníku 20 30 40 50 60 80 100

Maximální sací 
výkon/h 2400 3300 4200 5100 6000 8400 12000

Čerpadlo-
strana nádrže 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 32/120f

Připojovací 
dimenze - 

strana nádrže
32/10 32/10 40/10 40/10 40/10 40/10 50/10

Stanice pro přípravu TV

Rozměry:
Délka:       235mm
Šířka:        500 mm
Výška:       900mm

Pozor: Stanice pro 150 osob a více na vyžádání!



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

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 
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.

Energetické
podnikání

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Předávací stanice topení
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Proplachovací ventily
pro odstranění vz-
duchových bublin

Tlumič vibrací
případně vyrovnání 

stanice

Teploměr
případně možnost 

osazení čidla
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Upevňovací objímka

Připojení 
pro předávání energie do 

topného systému

Připojení
strana nádrže

Míchací ventil
včetně servopohonu



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

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

Předávací stanice topení

Předávaný 
výkon v kW 10 20 30 40 50 60 80 100

Maximální průtok 
l/h 1160 2320 3480 4640 5800 6960 9280 12000

Počet desek 
výměníku 10 20 30 40 50 60 80 100

Čerpadlo -
strana nádrže 25/60 25/60 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 32/120f

Připojovací 
dimenze - 

strana nádrže
32/10 32/10 32/10 32/10 40/10 40/10 40/10 50/10

Připojovací 
dimenze - 

strana topení
22 22 28 28 28 35 42 42

Rozměry:
Délka:       235mm
Šířka:        700 mm
Výška:       900mm

Pozor: Na straně odběru je počítáno s využitím stávajcího čerpadla!



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

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 
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.

Energetické
podnikání

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Předávací stanice kotle
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Proplachovací ventily
pro odstranění vz-
duchových bublin

Tlumič vibrací
případně vyrovnání 

stanice

Teploměr
případně možnost 

osazení čidla
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Upevňovací objímka

Připojení 
zdroje pro dohřev nádrže 

SUN SAVE

Připojení
strana nádrže

Pozor: na straně připojení kotle se počítá s využitím stávajícího čepadla. Dála je nutno    
           dodržet podmínky uvedené v návodu na použití kotle (ochrana proti kondenzaci 
           a pod.)



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

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

Předávací stanice topení

Předávaný 
výkon v kW 10 20 30 40 50 60 80 100

Maximální průtok 
l/h 1160 2320 3480 4640 5800 6960 9280 12000

Čerpadlo -
strana nádrže 25/60 25/60 25/60 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80

Připojovací 
dimenze - 

strana nádrže 
PPR

32/10 32/10 32/10 32/10 40/10 40/10 40/10 50/10

Připojovací 
dimenze - 

strana kotle CU
22 22 28 28 28 35 42 42

Rozměry:
Délka:       235mm
Šířka:        700 mm
Výška:       900mm

Pozor: Na straně kotle se počítá s využitím stávajícího čepadla stejně tak je nutno  
            dodržet doporučení výrobce kotle (ochrana před nízkoteplotní korozí atd.)



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

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 
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.

Energetické
podnikání

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Výkonnostní křivky oběhových čerpadel

Pozor: Prosím dbejte na zajištění pracovního přetlaku čepradel. Detaily jsou uvedeny v ma 
            teriálech fi rmy Grundfos. Doporučený přetlak čepradel 0,1 bar při 80° !



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!

Přehled osazení
návod k montáži

levý dolní díl

horní mezikus

dolní mezikus

pravý horní díl

stranový díl

pravý dolní díl

stranový díl

podkladní klíny

krycí lištakrycí lišta

nahoře

Pracovní popstup:

levý horní díl

VHB-těsnící páska
(viz lepící technika)

- osazení horních podkladních klínů
- VHB-těsnící pásku nalepit na vnější hranu skla

( dodržovat pokyny pro lepení )

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

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

1 Všeobecné podmínky
1.1 Tyto prodejní, dodací a platební podmínky platí pro veškerý
 prodej a ostatní právní úkony se všemi našimi podnikatel  
 skými zákazníky.
1.2 Našimi nabídkami jsme vázáni do 60 dnů od data jejich
 vydání. Všechny změny proti nabídce v této době musí být
 zvlášť dohodnuty.
1.3 Pokud naše potvrzení objednávky nebude do jednoho   
 týdne písemně změněno, platí jako obsah smlouvy.
1.4 Vedlejší ústní dohody jsou neplatné.

2 Dodávka
 
2.1 Zbož í je zas í láno na nák lady kupuj ícího, pokud není
 dohodnuto jinak.
2.2 Domluvená dodávka předpokládá, že příjezdová cesta je
 průjezdná těžkým nákladním autem.
2.3 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.
2.4 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.
2.5 Zboží cestuje v obalech obvyklých v našem oboru, balení je
 účtováno jako samostatná část ceny. Balící materiál bude
 vrácen nebo uhrazen, pokud je to sjednáno písemně.
2.6 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. 

3 Reklamace / poskytnutí záruky

3.1 Poskytujeme záruku na to, že zboží má řádnou a běžnou
 jakost, za zvláštní vlastnosti ručíme pouze pokud jsou    
 písemně dohodnuty.
3.2 Pro zboží, které je označeno jako podřadná jakost, například
 „druhá jakost „ je záruka poskytována omezeně na ty
 vlastnosti, které jsou očekávány podle zvláštního označení
 zboží.
3.3 Pro odchylky produkčních a materiálových podmínek v
 barevných tónech, nemůže být záruka uplatněna.
3.4 Dodané zboží je okamžitě prohlédnuto zákazníkem a   
 zjištěné reklamace jsou oznámeny neprodleně, v každém   
 případě před zpracováním nebo montáží.

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 Neručíme za správnost zacházení při manipulaci,   
 ovládání nebo provozu, pokud jsou takové technické  
 popisy nebo ostatní návody uvedeny v prospektech.  
 Tento rozsah  odpovědnosti připadá výrobci nebo   
 dovozci. Nás se netýkají také žádné vysvětlovací 
 povinnosti, zvláště pokud se týká skladování , obsluhy,  
 montáže nebo ostatní manipulace.
 
5 Platba

5.1 Naše faktury jsou splatné při převzetí zboží, pokud není
 uvedeno jinak.
5.2 Využití poskytovaných slev předpokládá, že jsou uhra 
 zeny všechny předchozí faktury, kromě takových, proti  
 kterým vznášejí naši zákazníci oprávněné námitky.
5.3 Šeky a směnky budou přijaty jen za účelem úhrady,   
 poplatky za směnky, úroky, náklady na inkaso jdou k
  tíži zákazníka. Za včasné náměty a protestování   
 nepřebíráme žádnou záruku. 
5.4 Naši spolupracovníci jsou oprávněni k převzetí   
 platby pouze na základě výslovného písemného   
 zplnomocnění.
5.5 Příchozí platby budou použity na úhradu v daný čas   
 nejstarší pohledávky.
5.6 Započtení vzájemných pohledávek je možné pouze   
 pokud jsou tyto nesporné, právoplatné a splatné.
5.7 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.
5.8 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.
5.9 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.

6 Výhrada vlastnických práv.

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
 obchodního provozu. Zastavení nebo předání zboží do
 záruky je zákazníkovi zakázáno, stejně jako jiné použití,  
 které neodpovídá každodennímu obchodnímu pro
 vozu. Pokud třetí strana provede na zboží, které je ještě  
 naším majetkem exekuci, nebo zboží jinak propadne,  
 je poviností zákazníka nás okamžitě informovat,   
 eventuálně nám s prosazením našich požadavků po  
 moci. Zvýšené náklady jdou k tíži zákazníka.
6.3 Také při úpravě nebo zpracování zboží, které se 
 nachází v našem výhradním majetku se naše vlastnická  
 práva nesnižují, v tomto případě platí dohoda, že nám  
 náleží část spoluvlastnictví na věci vzniklé úpravou   
 nebo zpracováním.

7 Místo plnění
 Mí s tem plnění pro všechny vzájemné požadavky z
 obchodních styků je sídlo naší fi rmy.



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

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 
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.

Energetické
podnikání

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Symbolické foto!


