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Firma SUNPOWER s. r. o., je dceřinou
společností rakouského výrobního

Energetické systémy

a obnovitelné zdroje energie
Sluneční kolektory SUNPOWER MK

závodu Futus Energietechnik GmbH.,
se zaměřením na obnovitelné zdroje
energie. V tomto oboru má firma
rozsáhlé zkušenosti s instalacemi
komplexních systémů pro hotelové
a průmyslové provozy, rodinné
a bytové domy.
Firma SUNPOWER se zabývá
především klíčovými produkty,
které mohou být použity i samostatně,
zajišťující maximální komfort
a výbornou ekonomiku a ekologii
provozu. Jedná se především
o solární termické kolektory,
akumulační nádrže, stěnové topení /
chlazení a regulační technika, které
vyrábí mateřská firma. Dále tepelná
čerpadla, rekuperace a regulační
technika od dlouholetých
partnerských firem.

» Sluneční kolektory SUNPOWER MK
» Akumulační nádrž SUNSAVE
» Stěnové topení KLIMASTĚNA
» Tepelná čerpadla, rekuperace
» Regulační technika a příslušenství

Vysoce výkonný velkoplošný deskový kolektor vyráběný průmyslovým způsobem,
s jednoduchým a rychlým upevňovacím systémem pro všechny oblasti použití, včetně
integrace do střech a na fasády, s rychlým a bezpečným způsobem připojování.
Kolektor se skládá z kvalitního celoměděného absorberu s vysoce selektivní vrstvou,
rám je ze speciálního hliníkového profilu s povrchovou úpravou elox, zakrytí kolektoru
speciálním solárním sklem o tloušťce 3,2 mm s vysokým prostupem světla, stranová izolace
v tloušťce 14 mm, zadní izolace 50 mm z kvalitní minerální vaty s černěným povrchem,
zadní stěna z pozinkovaného plechu. Všechny díly jsou antikorozní.

TYP

MK2

MK3

MK4

MK6

Obj. č.

20020

20030

20040

20060

Délka

2000 mm

3000 mm

3975 mm

5948 mm

Šířka

915 mm

915 mm

915 mm

915 mm

Výška

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

Celková plocha

1,83 m2

2,75 m2

3,64 m2

5,44 m2

Čistá plocha

1,66 m2

2,52 m2

3,40 m2

5,10 m2

Hmotnost

38 kg

60 kg

80 kg

120 kg

Solární absorpce 95 %, tepelná emise 5 %, objem vody 0,8 l/m2.
Další technické informace v technickém katalogu
(na vyžádání či z webu).
Standardně se nabízí volba směru výstupů z kolektoru (levé, pravé,
z jedné strany). Je možné také vyrobit zvláštní provedení kolektoru
v různých tvarech a velikostech (lichoběžník, trojúhelník, …).

Montáž je možná vertikálně i horizontálně.
Velkoplošné kolektory MK4 a MK6 jsou vhodné především pro větší
solární plochy, protože umožňují rychlou montáž, omezují množství
kritických spojů v systému, minimalizují problémy při hydraulickém
vyvažování systému a tvoří i opticky pěkné kompaktní plochy.

Příslušenství
Nabízíme upevňovací materiál prakticky pro všechny druhy střech
i pro zabudování, včetně přípojení i propojení kolektorů.

Bližší informace na vyžádání či z našeho webu.

Akumulační nádrž SUNSAVE
Jedná se o stavebnicovou beztlakou variabilní akumulační nádrž, která se montuje až přímo na místě,
v libovolném rozměru ve tvaru válce nebo kvádru s opěrou okolních stěn.
Nádrž umožňuje efektivnější využití energie jak pro kotle, tak pro obnovitelné zdroje – solární systémy,
tepelná čerpadla. Nádrž má optimální stratifikaci díky vyloučení tepelně vodivých materiálů
a zabraňuje míchání obsahu, nehledě na výbornou izolaci z 15 cm silného tvrzeného polystyrenu.
Nádrž je složena z polystyrenového skeletu ze speciálních tvárnic, vnější obal tvoří plech v antikorozní
úpravě a vnitřní plášt je tvořen speciální odolnou fólií.
Standardní velikosti
TYP

Sunsave 3000

Sunsave 5000

Obj. č.

30030

30050

Objem

3000 l

5000 l

Výška

2200 mm

2200 mm

průměr

1800 mm

2200 mm

DALŠÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ
Další systémy se k nádrži připojují v beztlakém okruhu přes šnekové výměníky s teplosměnnou
plochou 2–5,5 m2 nebo prostřednictvím předávacích stanic s deskovými výměníky.

Bližší informace na vyžádání
či z našeho webu.

Tepelná čerpadla, rekuperace
Nabízíme tepelná čerpadla všech typů (vzduch, země, voda) a různých
výkonů. Využíváme též rekuperace energie např. odebíráním tepla od
velkých agregátů, při vypouštění teplé vody do odpadu a další…
Dodáváme velmi kvalitní tepelná čerpadla, která disponují nejnovějšími technologiemi, včetně parních vstřiků.

vzduch – voda

Díky tomu dosahují maximální efektivity i při nízkých teplotách.
Zabýváme se stavbou systémů v kombinaci s tepelnými čerpadly.
Další informace na vyžádání či z našeho webu.

země – voda

voda – voda

Stěnové topení KLIMASTĚNA
Jedná se o moderní topný systém ideální pro nízkoteplotní vytápění,
např. pro kombinaci s tepelnými čerpadly nebo solárním přitápěním.
Topný systém pracuje pouze se sálavým teplem, řeší odstranění nežádoucího
víření prachu v místnostech, minimalizuje přenos tepla mezi člověkem a okolím.
Dále brání kondenzaci vlhkosti ve stěnách, což je zvláště výhodné u zateplování
stěn difúzně neprostupným materiálem (polystyren). Vysouší objekty při sanacích
a zároveň zvyšuje tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn. 			
Je to velmi příjemné topení podobné slunečnímu záření.
V letním období je možné systém využít i ke klimatizování resp. chlazení stěn.
Výhodou je možnost chlazení pasivním způsobem bez použití kompresoru,
s minimálními nároky na energie.
Systém se montuje více způsoby, např. pod omítku, sádrokarton, dřevěný
obklad, nebo je možno kombinovat s vnitřním zateplením, se kterým se může
řešit montáž i v dokončených objektech.

Další informace a kalkulace na vyžádání či z našeho webu.

Regulační technika a příslušenství
Čidla
Tyto produkty se vyznačují vysokou kvalitou, širokým spektrem
uplatnění, zajímavě nízkými cenami a bohatým příslušenstvím.
Jsme výhradním dodavatelem těchto výrobků do ČR.

Jednoduchá solární regulace s relé – nebo triac výstupy
•
•
•
•
•
•

ESR21
Jednookruhová diferenční regulace, pro solární zařízení k přípravě TUV a ohřevu bazénu,
boilerů, ovládání hořáků, řízení ventilace apod.
Velký displej se zobrazením všech hlavních informací prostřednictvím symbolů a zkratek.
Vždy 1 rozdílová, minimální a maximální funkce, funkce spouštění zařízení,
počítání množství tepla.
3 vstupy senzorů, 1 výstup relé nebo polovodič.
ESR31
Jako ESR21, ale s grafickým displejem.
Dále datové vedení, 1 analogový výstup (0 –10 V, PWM,
5 V stálé napětí nebo chybové hlášení 10 V) k regulaci
otáček elektronických čerpadel.

Jedno / tříokruhová univerzální regulace pro
až 3 nezávislé hydraulické okruhy
•
•

UVR61-3
Tento přístroj ovládá termostatické, diferenční teploty
a funkci regulace otáček pro použití v solárních a topných
systémech.
3 rozdílové, minimální a maximální funkce, funkce
spouštění zařízení, kontrolní funkce, počítadlo množství 					
tepla, spínací hodiny, 6 vstupů senzorů, 1 výstup s připo-					
jitelnou regulací otáček, 1 výstup 0 –10 V pro regulaci 						
otáček speciálních čerpadel, 2 relé výstupy, datový kabel.

Volně programovatelná univerzální regulace
•
•
•
•
•

•
•

UVR1611
Tento přístroj ovládá všechny funkce pro solární a topné systémy.
Díky nabídce funkcí je možné řešit libovolné regulační úlohy.
Ve spojení s přístrojem Bootloader je možné ovládat a sledovat
regulaci přes počítač resp. internet, provádět aktualizace a zobra-		
zovat aktuální hodnoty, případně vytvářet online vizualizace.
Programování se provádí buď přímo v regulaci nebo pomocí
softwaru T. A. P. P. S., který je k dispozici zdarma.
16 senzorových vstupů, 4 polovodičové výstupy s možností
regulace otáček, 7 reléových výstupů, 2 výstupy 0 –10V, 2 výstupy 		
na přídavné relé, další vstupy a výstupy pomocí rozšiřujících 		
modulů, možnost komunikace k dalším k dalším regulacím 		
nebo síťovým zařízením.

Realizace

Příslušenství
Bootloader BL-NET
Přístroj slouží k ukládání a přenosu dat, aktualizace systému.
Teplotní čidla KTY a PT1000
pokojová, venkovní, pro kotle a kolektory, dále čidlo
záření a tlaku, průtokové spínače…

•

Flutschi
Inovace v měřící technice!
• Nahrazuje ponorné jímky stejně jako tradiční šroubení.
• Přesné exaktní měření, které umožňují měření přímo v kapalině.
• Výměna čidla nebo změna měřícího bodu se provádí za provozu 			
pod tlakem kapaliny.
• V nabídce čidel pro Flutschi jsou délky 80, 150 a 200 mm.
Další informace na vyžádání či z našeho webu.

Regulační technika a příslušenství Futus RSS
•
•
•

S tímto systémem dosáhla regulační a řídící technika nové úrovně.
Kvalitativně nadstandardní hardware s výborným softwarem.
Systém RSS se skládá z inteligentních, mikroprocesově řízených
vstupních / výstupních modulů, které jsou řízeny „centrální inteligencí“.
Jednotlivé moduly se montují na DIN lištu, jeden procesorový
modul může řídit až 256 dalších modulů. K dispozici jsou moduly
relé, polovodičové, teplotní, analogové, PID).

	Vlastnosti
Vhodné pro kompletní řízení objektů nebo energetický
management.
• Jednoduchá a rychlá vizualizace, dálková správa.
• Vizualizace přes PC, dálková správa přes internet.
• Záznam dat a statistiky, poplašný systém.
• Programovací a vizualizační software zdarma.

•

Váš odborný partner:

Další informace na vyžádání či z našeho webu.
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