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NAŠE ZDRAVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
... příjemné tak jako sluneční paprsky!
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SUNPOWER S.R.O.

Sunpower je česká společnost sídlící v 
Jindřichově Hradci, která působí v oboru alternativních 
zdrojů energie a nabízí již několik let progresivní 
a inovativní energetické systémy. Tyto 
energetické systémy se v podstatě opírají o čtyři pilíře: 
■ výrobu energie
■ správu energie
■ rozvod energie
■ energetický management

Výroba energie 
Při výrobě resp. přípravě energie vsází společnost Sunpower výhradně na přírodní, obnovitelné zdroje energie jako je  slunce, 
zemské teplo, vítr,… Ty jsou nejen obzvlášť ekologické a bezpečné z hlediska zásobování, ale jsou k dispozici také za mno-
honásobně nižší náklady resp. zcela zdarma. Využijte proto tyto obnovitelné zdroje energie, neboť „Slunce Vám účty neposílá!“

Správa energie
Nejen proto, že čerpá z přírodního energetického zdroje, je  beztlaková akumulační nádrž Sun Save perfektním 
akumulačním systémem vyznačujícím se ukládáním s nepatrnými ztrátami a stabilním rozvrstvením. Multifunkční 
velkoobjemová akumulační nádrž se hodí díky své stavebnicové konstrukci do každého domu a přispívá velkou 
měrou díky svému promyšlenému vnitřnímu životu ke snižování nákladů na energie.

Rozvod energie
Na rozdíl od topných těles ohřívá Klimastěna a podlaha nádrže Sunpower dům přirozeně stejně jako slunce (teplo 
slunečních paprsků) a starají se tak o příjemné klima v místnostech. Použitím tohoto velkoplošného nízkoteplotního 
systému se výrazně snižuje vedle optimálního a příjemného rozvádění energie také energetická spotřeba.

Energetický management
Prostřednictvím regulace Sunpower RSS má člověk kdykoliv plnou kontrolu nad svým energetickým systémem – nezávisle na 
tom, kde se zrovna nachází. Technicky vyspělá regulační technika stejně jako možnost permanetní kontroly a optimalizace ze 
strany odborníka vedou k výraznému zvýšení účinnosti, stejně jako spolehlivosti a životnosti tohoto energetického systému.

■ Objektivně testovaná kvalita: Na ni se můžete spolehnout!

Společnost S unpower garantuje svým partnerům a zákazníkům stabilně vysokou kvalitu svých produktů. Aby 
mohla tomuto jakostnímu požadavku také opravdu dostát, nechává si firma S unpower své produkty pravidelně 
kvalitativně testovat u nezávislých odborných institutů a odborníků. Díky tomu je vždy zaručeno, že každý 
produkt odpovídá vysokým nárokům a očekáváním. Partneři a zákazníci (instalatéři, odborní prodejci,...) 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 soustavně podporuje a stojí jim po boku, aby je podpořila 
radou nebo pomocí přímo na místě. 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 díky čerstvému inovativnímu větru  

“Nic není tak dobré, aby to nemohlo být ještě lepší“ - Pod tímto motem trvale investuje firma Sunpower čas a peníze 
do výzkumu a vývoje, soustavně pracuje na zlepšení a optimalizaci svých produktů, na objevení nových, ekologičtějších zdrojů 
energie stejně jako na inovativních systémech pro ještě lepší využívání energie . V kooperaci s vedoucími odbornými 
instituty vyvíjí Sunpower neustále nová řešení pro získávání progresivní energie a pro optimalizaci celkových energetických 
bilancí staveb. Neboť jen tak je S unpower schopen nabízet svým partnerům a zákazníkům stále nové 
produkty a technologie a určovat nová měřítka v oblasti účinnosti a spokojenosti zákazníka.
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VÝHODY AkUMULAČNÍ NÁDRŽE DS SUN SAVE 

■ Vyšší stupeň pokrytí spotřeby solární energií až po solární soběstačnost. 
■ Optimální sladění s využitím alternativních energií. 
■ Libovolná velikost ( od 3000 l do nekonečna ).
     Od malých vyrovnávacích nádrží  po sezónní akumulační nádrže.
■ Libovolný tvar. 
■ Jednoduchá a rychlá montáž na místě. 
■ Dodání ve formě jednotlivých konstrukčních dílů. 
■ Volný výběr stanoviště ( v domě, v zemi ... ). 
■ Optimální rozvrstvení díky vrstvícímu sloupu. 
■ Trvalé rozvrstvení zajištěno izolovanými stavebními díly 

■ Žádné expanzní nádoby a žádná bezpečnostní zařízení ( beztlakový systém ). 

■ Vynikající poměr ceny a výkonu.

POPIS OBRÁZKU:

Rohrleitungen=trubková vedení; Foliensack=Fólie; Schichtungssäule=vrstvící sloup jako opce s interním 
výměníkem; Speicherbode = podlaha 100 mm izolační tloušťka; Blechmantel=plechový plášť; 
Speicherdämmsteine=izolační tvárnice; ; Speicherdeckel = víko nádrže 150 mm izolační tloušťka; 

UPOZORNĚNÍ:

■ Beztlakový systém ( nesmí být v žádném případě plněn tlakem ). 
■ Dlouhodobá teplotní zátěž 80° C  
■ Statický předpoklad: Podlaha a podklad musí odolávat tlakovému zatížení. 
■ Statický předpoklad: U velkoobjemových zásobníků je nutno stavebně zajistit dodatečný statický plášť. ■

Plechový plášť nebo podpěrné pozdro vypočítat podle příslušných technických pravidel. 
■ Plnící medium výhradně voda.

   trubková vedení

Fólie

Vrstvící sloup

             jako opce s interním výměníkem)

Víko nádrže

150 mm izolační tloušťka

Izolační stavební kameny

plechový plášť

Podlaha

100 mm izolačnítloušťka
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SUN SAVE STANDARTNÍ AkUMULAČNÍ NÁDRŽ
Multifunkční beztlaková akumulační nádrž ve standartním provedení

Objednac.č. Jednotka
SS3000 30030 ks

SS5000 30050 ks

Skládá se z následujících dílů 
■ 15 cm izolačních stavebních tvárnic odolných tlaku pro zdi nádrže 
■ Víko rovněž z izolačních stavebních tvárnic stabilizovaných PU pěnou a 
s vybráním pro připojení vrstvícího sloupu
■ izolace podlahy o tloušťce 10 cm 
■ plechových pásů v antikorozním provedení (statika) 
■ lepidla na kovy pro spojení plechových pásů 
■ kovových nýtů pro spojení plechových pásů 
■ krycí fólie (fóliový vak)

Objem v litrech  vnější průměr           vnitřní průměr výška
3140 1770 mm 1470 mm 2200 mm
4920 2140 mm 1840 mm 2200 mm 

Upozornění: Akumulační nádrž Sun Save je vyráběna na individuální zakázku ve všech velikostech, od 3000 l až po 
velkoobjemovou nádrž. Pro nádrže do velikosti  30.000 l je vhodný válcový tvar s kovovým pláštěm, pro 
nádrže nad 30.000 l doporučujeme použít hranatý tvar nádrže a ze strany stavby je třeba zajistit statiku.

VRSTVÍCÍ SLOUP
pro standartní nádrže

Typ Objednac.č. Jednotka
S300 30060 ks

se skládá z: 
■ vrstvícího sloupu z PPR, o průměru 450 mm 
■ 8 spojovacích průchodek pro externí tepelné výměníky PPC 32 mm PN10 
■ přípojných hrdel pro čtyři čidla 
■ indikátoru stavu vody 
■ kroužku z ušlechtilé oceli pro pokrytí fólií a upevnění včetně šroubů

POZOR: Standartní provedení je určeno výhradně pro externí předávací stanice!

UPOZORNĚNÍ: Existuje také možnost připojit interní tepelné výměníky k vrstvícímu sloupu, ale to platí 
pouze pro zařízení, která jsou určena do rodinných domů resp. pro maximální oblast výkonu 25 KW. Na-
víc by měly být používány externí předávací stanice. Příprava teplé vody by měla ale v každém případě 
probíhat pomocí externí stanice s čerstvou vodou!

INDIVIDUÁLNÍ NÁDRŽ SUN SAVE
Multifunkční beztlaková akumulační nádrž

V zásadě existují dva typy individuálních akumulačních nádrží SUN SAVE: 
■ Výhradně v kulaté formě je možné zhotovit nádrže s maximální výškou 5 m a maximálním objemem 30 m ,  

přičemž potřebnou stabilitu zajišťuje plechový plášť. 
■ V libovolné formě a velikosti ( objemu ), kde je podpěrná konstrukce stavebně zajištěna podle příslušných 

technických pravidel.
Technik auszuführen ist.
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STAVEbNÍ TVÁRNICE SUN SAVE
pro individuální akumulační nádrže SUN SAVE

Typ Objednac.č. Jednotka
SSS 30100 ks

■ Izolační tvárnice tloušťka 150 mm, výška 300 mm délka 300 mm 
od osy k ose

■ speciální konstrukce umožňuje výstavbu nádrže s libovolným tvarem, průměrem a výškou 
■ stejně jako je možno realizovat větší izolační šířku (pro sezónní akumulační nádrže) díky několikavrstevné 

montáži 

PODLAHA AkUMULAČNÍ NÁDRŽE SUN SAVE 
pro individuální akumulační nádrže SUN SAVE

Typ Objednac.č. Jednotka 
SSB 30100 m²

Z izolačních desek 100 mm

POZOR: Dodržujte předpisy pro dimenzování!

fÓLIE SUN SAVE AkUMULAČNÍ NÁDRŽE
pro individuální akumulační nádrže SUN SAVE

Typ Tloušťka Objednac.č.          Jednotka
SSF120 1,2 mm 30130 m²

Speciální voduvzdorná fólie, odolná tlaku a teplotě, k utěsnění případně k vyložení akumulační nádrže. 

POZOR: Dodržujte rozměry fólie nádrže pro  speciální  výrobu na zakázku!

kOVOVÝ PLÁŠŤ AkUMULAČNÍ NÁDRŽE
pro individuální  nádrže SUN SAVE 

Typ Objednac.č. Jednotka
SSB 30100 m²

Plechové pásy v provedení odolném korozi, připravené k jednoduché montáži, včetně upevňovacího materiálu.

POZOR: Pouze pro kulaté nádrže s šířkou izolace 150 mm ( v kulaté formě s maximální  výškou 5 m a objemem do 
30 m³ ).. 

VÍkO AkUMULAČNÍ NÁDRŽE SUN SAVE 
pro individuální nádrže SUN SAVE

Typ Objednac.č. Jednotka
SSM 30200 m²

vyrobené ze stavebních tvárnic Sun Save, jednovrstvá izolace (150 mm)

POZOR: Dodržujte směrnice pro dimenzování, toto víko není možné ani zatížit ani po něm chodit
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VRSTVÍCÍ SLOUP SUN SAVE 
pro individuální nádrž SUN SAVE 

Typ                            Objednac.č. Jednotka
SI 450 30230 bm

UPOZORNĚNÍ: Vyúčtován je vždy následující celý meter.

DESkOVÝ VÝMĚNÍk Z UŠLECHTILÉ OCELI

TYP                            Objednac.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.

■ pájený jako energetický výměník, libovolně použitelný 

■ ve větších dimenzích na žádost zákazníka

POZOR: konstruováno pro nízké teploty

IZOLACE PRO DESkOVÉ VÝMĚNÍkY 

 Typ Objednac.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

Typ                              tlaková ztráta
až 30 desek High Flow až 3 m tlakové ztráty
až 60 desek Low Flow až 4 m tlakové ztráty

SOLÁRNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE                                                  

Typ Objednac.č. Jednotka
10 desek  40210 ks
20 desek                    40220 

40220 
ks

30 desek  40230 ks
40 desek                    40240 ks
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Typ Objednac.č. Jednotka
50 desek 40250 ks
60 desek 40260 ks
80 desek 40280 ks
100 desek 40290 ks

se skládá z 
■ tepelného výměníku z ušlechtilé oceli, primárně a sekundárně 

protrubkováno 
■ včetně cirkulačního čerpadla i upevňovacího materiálu a 
■ izolace deskového tepelného výměníku

STANICE PRO PRŮTOkOVÝ OHŘEV VODY  

Typ................................. Typ                              Objednac.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

se skládá z 
■ tepelného výměníku z ušlechtilé oceli, primárně a sekundárně kom-
pletně vypaženého
■ včetně cirkulačního čerpadla i upevňovacího materiálu a 
■ izolace deskového tepelného výměníku

CIRkULAČNÍ JEDNOTkA

Typ                            Objednac.č. Jednotka
ZP6 40396 ks
ZP8 40398 ks

se skládá z 
■ z mosazného oběhovéhoo čerpadla Sunpower 25S6 včetně uzavírací jednotky a zpět-
ného ventilu ■ upnutí čidla včetně upevňovacího materiálu na stanici s čerstvou vodou

PŘEDÁVACÍ STANICE PRO TOPENÍ                              

Typ Objednac.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
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se skládá z: 
■ tepelného výměníku z ušlechtilé oceli, primárně a sekundárně kom-
pletně protrubkováno

■ včetně čerpadla na straně nádrže s upevňovacím materiálem a 
■ izolace deskového tepelného výměníku

PŘEDÁVACÍ STANICE PRO kOTEL                                                                                           

Typ Objednac.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

se skládá z:  
■ tepelného výměníku z ušlechtilé oceli, primárně a sekundárně kom-
pletně protrubkovaného

■ včetně čerpadla na straně nádrže s upevňovacím materiálem a 
■ izolace deskového tepelného výměníku

INTERNÍ TEPELNÝ VÝMĚNÍk PN25 / PN32
opčně k dostání pro standartní provedení nebo pro  individuální nádrž SUN SAVE

Vlnovcový výměník PN25

Typ Objednac.č. Jednotka/m²
2520 40620 2
2525 40625 2,5
2529 40629 2,9
2534 40634 3,4
2538 40638 3,8
2542 40642 4,2

Vlnovcový výměník PN32

Typ Objednac.č. Jednotka/m²
3226 40726 2,6
3232 40732 3,2
3238 40738 3,8
3243 40743 4,3
3249 40749 4,9
3255 40755 5,5

Vlnovcový tepelný výměník z ušlechtilé oceli PN25 nebo PN32 včetně připojovací trubky (délka 1,2 m)
Vlnitá trubka je navinuta na vrstvící sloup jako závit. Speciální upevňovací konstrukce zajišťuje optimální převod 
tepla. Přípojné rozvody jsou vedeny ve vrstvícím sloupu směrem ven. 
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ČIDLO NÁDRŽE PT1000

Typ Objednac.č. Jednotka
SFPT 40800 ks

Speciální čidlo nádrže ve vodotěsném provedení včetně průchodky (pro standartní nádrže); čidlo je vedeno bez doda
tečné ponorné objímky nebo ponorné trubky do nádrže, speciální antikorozní provedení čidla zabraňuje jeho vztlaku 

POKYN: Délka kabelu vedoucího k čidlu je standartně! 2,5 m 
délky kabelů mohou být na žádost zákazníka delší (příplatek na běžný metr 3,20 EUR)
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SUN SAVE 3000

vysvětlivky k obr. Warmwasser = teplá voda; Kessel = kotel; Heizung = topení

POKYN: údaj o pozici čidla resp. místech jeho vstupu a výstupu je uveden v milimetrech počítaje od spodního   
okraje víka nádrže!

POZOR: Umístění čidel stejně jako poloha míst zavedení a odebrání může být u individuální nádrže Sun Save 
               individuálně upravena.
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SUN SAVE 5000

Warmwasser = teplá voda; Kessel = kotel; Heizung = topení

POKYN: údaj o pozici čidla resp. místech jeho vstupu a výstupu je uveden v milimetrech počítaje od spodního   
okraje víka nádrže!

POZOR: Umístění čidel stejně jako poloha míst zavedení a odebrání může být u individuální nádrže Sun Save 
individuálně upravena.
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GTECHNICkÉ DETAILY PŘIPOJENÍ

ZOBRAZENÍ STAVU VODY

TOPENÍ VSTUP

TOPENÍ ODBĚR

KOTEL ODBĚR

KOTEL VSTUP

SOLÁR ODBĚR

SOLÁR VSTUP

TEPLÁ VODA 
VSTUP

TEPLÁ VODA 
ODBĚR

SNÍMACÍ
TRUBKA

PŘIPOJOVACÍ TRUBKA MINERÁLNÍ VLNA (REVIZNÍ 
IZOLACE)

VÍKO NÁDRŽE (IZOLAČNÍ KAMENY)

KABEL ČIDLA

PRŮCHODKA ČIDLO

VODA V NÁDRŽI
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DETAILNÍ POHLED NA NÁDRŽ SUN SAVE
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kONSTRUkČNÍ PARAMETRY EXTERNÍ VÝMĚNÍk

Předávací stanice pro topení

Předávaný výkon
v kW

max. průtok 
v litrech/hodinu

počet desek
tepelný výměník

čerpadlo 
nádrž

dimenze
připojení
nádrž PPR

dimenze 
připojení
solár CU

10 1160 10 25/60 32/10 22
20 2320 20 25/60 32/10 22
30 3480 30 25/80 32/10 28
40 4640 40 25/80 32/10 28
50 5800 50 25/80 40/10 28
60 6960 60 25/80 40/10 35
80 9280 80 25/80 40/10 42

100 12000 100 32/120f 50/10 42

Parametry: 700 x 900 mm x 235 (š x v x h)

UPOZORNĚNÍ: U beztlakového rozdělovače musí být dodáno ze strany stavby potřebné čerpadlo!                                                          

Předávací stanice pro kotel                                                                                                                                         

Předáv. výkon v kW

v kW

in kW

max. průtok 
v litrech/hodinu

čerpadlo nádrž  dimenze připojení
nádrž PPR

dimenze připojení
solár CU

10 1160 25/60 32/10 22
20 2320 25/60 32/10 22
30 3480 25/60 32/10 28
40 4640 25/80 32/10 28
50 5800 25/80 40/10 28
60 6960 25/80 40/10 35
80 9280 25/80 40/10 42

100 12000 25/80 50/10 42

Parametry: 700 x 900 mm x 235 (š x v x h)

UPOZORNĚNÍ: čerpadlo pro vstup kotle musí být zvoleno ze strany stavby. Stejně tak musí být dodrženy směrnice 
požadované výrobcem (ohřev zpátečky, apod.)!

Předávací stanice pro průtokový ohřev vody

počet osob spotřeba vody 
na den 

počet desek
tepelný výměník

max. výkon 
čerpání za 
minutu

max. výkon 
čerpání za 
hodinu

čerpadlo 
nádrž

dimenze 
připojení
nádrž

10 600 20 40 2400 25/80 32/10
21 1260 30 55 3300 25/80 32/10
32 1920 40 70 4200 25/80 40/10
43 2580 50 85 5100 25/80 40/10
60 3600 60 100 6000 25/80 40/10
120 7200 80 140 8400 25/80 40/10
150 9000 100 200 12000 32/120f 50/10
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Parametry: 500 x 900 mm x 235 (š x v x h) 

UPOZORNĚNÍ: vypočítaná spotřeba na osobu a den činí 60 litrů
rozměry stanic s čerstvou vodou pro 150 osob a více na základě poptávky!

Solární předávací stanice

Sol. plocha
v m²

průtok 
v l/hod

max. kW počet desek 
tepelný
výměník

čerpadlo 
solár

čerpadlo 
nádrž

dimenze 
připojení
nádrž PPR

dimenze 
připojení
solár CU

15 750 10,5 10 25/60 25/60 32/10 22
28 1400 19,6 20 25/80 25/60 32/10 22
40 2000 28,0 30 25/80 25/60 32/10 28
55 2750 38,5 40 25/80 25/60 32/10 28
70 3500 49,0 50 25/80 25/80 40/10 35
85 4250 59,5 60 25/80 25/80 40/10 35
115 5750 80,5 80 32/120f 25/80 40/10 42
140 7000 98,0 100 32/120f 25/80 40/10 42

Parametry: 700 x 900 mm x 235 (š x v x h)

UPOZORNĚNÍ: Tlaková ztráta na straně solárního zařízení musí odpovídat charakteristice čerpadla. V případě, že 
je počítáno s vyšší tlakovou ztrátou, pak musí být vybráno silnější oběhové čerpadlo - vícenáklady na 
silnější čerpadlo jsou fakturovány zvlášť!

kONSTRUkČNÍ PARAMETRY INTERNÍ VÝMĚNÍkY

Vlnitá trubka z ušlechtilé oceli PN25 1”

topný výkon
v kW

teplá voda / 
osoba

vlnitá trubka 
v běžných m

závity plocha výměníku
v m²

solár. plocha
v m²

6 14,56 8 2,0 8
7 17,70 10 2,5 10
8 3 20,84 12 2,9 12
9 4 23,98 14 3,4 13

11 5 27,12 16 3,8 15
12 6 30,26 18 4,2 17

Vlnitá trubka z ušlechtilé oceli PN32 5/4”

topný výkon
v kW

teplá voda / 
osoba

vlnitá trubka 
v běžných m 
in lfm

závity plocha výměníku 
v m²

solár. plocha
v m²

7 14,56 8 2,6 11
9 17,70 10 3,2 13

11 3 20,84 12 3,8 15
12 4 23,98 14 4,3 17
14 5 27,12 16 4,9 20
15 6 30,26 18 5,5 22
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DETAILNÍ POHLED SOLÁRNÍ STANICE

DETAILNÍ POHLED STANICE S PRŮTOkOVÝM OHŘEVEM VODY

rám ze spec. hliník.profilu

možnost uchycení čidla

oběhové čerpadlo na str.nádrže včetně zpětného 
                                       ventilu a uzávěru

oplachovací jednotka pro vyplachování přívodního a zpětného potrubí bez bublin

deskový tepelný výměník včetně izolace

připojení na straně nádrže

tlumič vibrací pro upevnění stanice

připojení na straně solárního zařízení

bezpečnostní ventil

přepouštění 
musí být vedeno do sběrné nádoby

připojení pro expanzní nádrž

tlakový manometr

připojení na straně nádrže

příchytky

oplachovací jednotka pro vyplachování přívodního a zpětného potrubí bez bublin

rám ze spec. hliník.profilu

deskový tepelný výměník včetně izolace

průtokový spínač

studená voda

teplá voda

tlumič vibrací pro upevnění stanice

rychlé čidlo

možnost upevnění čidla

oběhové čerpadlo na straně nádrže, včetně zpětného ventilu a uzávěru

příchytky
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DETAILNÍ POHLED TOPNÁ STANICE

DETAILNÍ POHLED STANICE S kOTLEM

připojení na straně nádrže

směšovací zařízení včetně míchac. motoru

připojení pro odběr energie k rozdělovači

příchytky

deskový tepelný výměník včetně izolace oplachovací jednotka pro vyplachování přívodního a zpětného potrubí 
bez bublin

možnost uchycení čidla

rám ze spec. hliník.profilu

tlumič vibrací pro upevnění stanice

připojení na straně nádrže

příchytky

deskový tepelný výměník včetně izolace

oběhové čerpadlo na str.nádrže včetně zpětného ventilu 
a uzávěru

oběhové čerpadlo na str.nádrže včetně zpětného ventilu a uzávěru

tlumič vibrací pro upevnění stanice

rám ze spec. hliník.profilu

možnost uchycení čidla

oplachovací jednotka pro vyplachování přívodního a zpětného
potrubí bez bublin

připojení ke kotli
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NÁVOD k MONTÁŽI

Místo určené k instalaci nádrže by mělo být vyčištěno a zbaveno prachu. Pokud se nádrž nenachází v blízkosti země, je nutné 
zkontrolovat statiku. Statika pro místo instalace musí být zajištěna ze strany stavby. Firma Sunpower s.r.o. 
nepřebírá záruku za místo instalace!

1. Sesaďte díly podlahy. 

Pozor: 
Podlaha by měla být přízemní a bez 
nerovností, abychom tak zajistili stabilní a 
solidní stav nádrže. 
Slepování jednotlivých dílů není nutné

2. Sestavte 3 řady izolačních tvárnic úzce k sobě kolem obvodu podlahy nádrže 

3. Nasaďte a snýtujte spodní pás plechu 3 nýty 
(plech můžete provizorně zafixovat pomocí upínacích pásů) 
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4. Odstraňte upínací popruhy; pak očistěte 100% alkoholem pás plechu v oblasti překrývání  a zbavte ho 
mastnoty. Následně vetřete do překrývané mezery lepidlo na kov. Nýtové spoje mohou být nyní dohotoveny - k 
tomu musíte umístit 2 řady nýtů do mřížky s odstupy po 50 mm. 

5. Vyplňte PU pěnou duté prostory mezi dnem a stěnou nádrže 

Po uplynutí doby určené k zaschnutí, cca. 25 minut musíte odstranit přečnívající pěnu a očistit dno od případ-
ných nečistot – v optimálním případě stačí použít vysavač. 

6. Vložení krycí fólie s vrstvícím sloupem  a umístění do středu nádrže 
7. Prodlužte požadovaným směrem přípojnou trubku přes okraj nádrže a následně uchyťte (standartně) přípojnou 

trubku pomocí svorek ke stropu místnosti 
8. Naplňte nádrž do středu 3. řady 

Je přitom mimořádně důležité dodržet správný způsob umístění krycí fólie! 

POZOR: Fólie musí být během plnění nádrže přetažena přes stěnu nádrže
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9. Dokončení sesazování řad izolačních tvárnic do požadované výšky 
POZOR: Při stavbě poslední řady izolačních tvárnic je nutné odříznout přečnívající nopky resp. přečnívající 
izolační tvárnice, aby byl horní okraj stěn nádrže zarovnaný pro pozdější spojení s víkem nádrže

10. Připevnění zbylých plechových pásů 
Dodržte prosím u 2. pásu plechu 50 mm přesah k prvnímu pásu plechu a dbejte na to, aby nejhornější plechový 
pás navazoval s horním okrajem nejhornější řady nádrže

11. Naplňte nádrž až po cca. 30 cm pod dolní okraj víka nádrže 
POZOR:  Během procesu plnění nádrže dbejte na to, aby byla krycí fólie vždy přetažena přes stěnu nádrže

12. Osazení víka nádrže  

Položte obě poloviny víka na vrstvící sloup a uzavřete zbytek tak, aby plynule navazoval na izolační tvárnice. 
Meziprostory vyplňte pěnou stejně tak, jak je popsáno u dna nádrže! 

13. Instalujte ukazatel hladiny vody 
POZOR:  Tento krok odpadá v případě použití elektronického ukazatele hladiny vody!

14. Umístěte čidlo nádrže do příslušného otvoru 

15. Izolujte revizní otvor izolačním materiálem (izolační vlna, sypkou hmotou,...) POZOR: Je nutné 
vše provést tak, aby bylo možné izolaci i později odstranit (např. z důvodu výměny čidla,,...)
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Preambule

Tyto prodejní, dodací a platební podmínky byly sjednány mezi 
Svazem velkoobchodu sanitární a topnou technikou a 
Spolkovým cechem instalatérů sanitární a topné tech-
niky se zohledněním oboustranných hospodářských zájmů a 
potřeb; obě tyto instituce doporučují svým členům přijmout tyto 
podmínky jako čestný základ pro rozvíjení svých obchodních vztahů.

1. Všeobecná ustanovení

1.1Tyto prodejní, dodací a platební podmínky platí pro veškerý prodej 
a ostatní právní úkony se všemi našimi podnikatelskými 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 Zboží je zasíláno na náklady kupujícího, 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 t a k é  k d y ž  n a s t a l y  u  n 
a š i c h  d o d a v a t e l ů  n e b o  j e j i c h  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 uhrazeny 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 dvojnásobek 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 omezení našich dalších práv 
odebrat zboží které je naším majetkem bez toho, že by 
toto odstoupení 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 provozu. 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 pomoci. 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

Místem plnění pro všechny vzájemné požadavky z obchodních 
styků je sídlo naší firmy. 

VŠEObECNÉ ObCHODNÍ PODMÍNkY - viz.příloha



VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE
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