reklamný text

Plaťte za energiu menej
Nejeden z nás sníva o nižších účtoch za teplú
vodu. Premeniť sen na skutočnosť vám umožnia
alternatívne zdroje energie. Chcete platiť za teplú
vodu menej ako doteraz? Začnite využívať teplo zo
slnka, ktoré je zadarmo.
ním. Vďaka použitej technológii sa solárna zostava
značky Protherm zaobíde
bez častých kontrolných
prehliadok, čím môže vaša
domácnosť tiež ušetriť. Je
zárukou dlhodobej spoľahlivosti s vysokým výkonom
a nízkymi prevádzkovými
nákladmi.

Najlepší pomer ceny
a výkonu

S

lovenskí spotrebitelia
pristupujú k využívaniu slnečnej energie
dosť konzervatívne. Stále
u nich pretrváva strach
z nepoznaného, z vyššej
obstarávacej ceny solárneho systému či náročnosti
jeho inštalácie v domácnosti. Skutočne dobrou
investíciou je solárna
zostava HelioSet značky
Protherm, ktorú v budúcnosti neoľutujete.

Keď vodu ohrieva
slnko
So solárnou zostavou
HelioSet budete mať
dostatok teplej vody od jari
až do jesene. Teplo zo slnka
nie je spoplatnené, preto
vás ohrev vody v tomto
období nebude stáť takmer
nič. V prípade, že má vaša
domácnosť dve kúpeľne
alebo vyššiu spotrebu vody,
nad kúpou solárneho systému značky Protherm už
neváhajte. Solárna zostava
HelioSet s 250 l zásobníkom
uspokojí požiadavky na teplú vodu väčšiny domácností.

Je navrhnutá na spoluprácu
s dodatočným zdrojom
tepla, a to plynovým alebo
elektrickým kotlom. Skladá
sa z bivalentného zásobníka teplej vody a dvoch
plochých kolektorov, ktoré
možno uchytiť na šikmé
i ploché strechy. Súčasťou
zostavy je aj moderná
riadiaca jednotka, pomocou
ktorej si môžete zvoliť až
tri časové úseky ohrevu
zásobníka počas jedného
dňa, navyše pre každý deň
v týždni zvlášť.

Zostava HelioSet predstavuje najlepší pomer ceny

a výkonu s rýchlou návratnosťou vložených finančných prostriedkov. Keďže
je nenáročná na priestor,
nezaberie vám v príbytku
veľa miesta. Kompaktné
rozmery a moderný, pokrokový dizajn umožňujú
jej inštaláciu v ktorejkoľvek
časti domu. Solárny systém
HelioSet ponúka užívateľom niekoľko zaujímavých
funkcií. Funkcia „Večierok“
slúži na rýchly ohrev vody
mimo časového nahrieva-

nia zásobníka. Vďaka funkcii „Prázdniny“ zas môžete
počas vami zvolených
dní vypnúť ohrev z oboch
zdrojov tepla – solárneho
aj doplnkového. Aktiváciou funkcie „Jednorazový
ohrev“ sa voda v zásobníku zohreje na nastavenú
teplotu a po jej dosiahnutí
sa ohrev vody automaticky
vypne.
Viac informácií získate na
www.protherm.sk.

Inovatívne „drainback“ riešenie
Solárna zostava HelioSet
so systémom „drain-back“
je v oblasti využívania slnečnej energie na prípravu
teplej vody inovatívnym
riešením s voľným stečením solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. V zimných mesiacoch
bráni beztlakový systém
zamŕzaniu solárnej kvapaliny v kolektoroch, v lete
rovnako účinne chráni
kolektory pred prehrievamôjdom špeciál/2014 | 71

