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Pro rodinné domy, firmy, družstva, státní organizace

Z ČEHO SE SKLÁDÁ
SOLÁRNÍ SYSTÉM
Jak fotovoltaická elektrárna funguje

Fotovoltaický modul
Dopadem slunečního záření na článek fotovoltaického modulu vzniká tzv. fotovoltaický
jev, čímž dochází k přeměně slunečního záření v elektrickou energii.
Pro jednofázové alikace používáme klasické moduly se 60 nebo 72 články.
Na 3fázové aplikace používáme moduly se 144 články. Dělení standardních článků
na polovinu snižuje tepelný odpor modulu a zvyšuje výkon modulu o 5-10 W oproti
standardním modulům. Ve srovnání s klasickými moduly má 144 článkový modul vyšší
výkon při zastínění, znečištění nebo při oblačném počasí. Při vysokých teplotách v létě
nemá tak velkou degradaci výkonu jako klasické moduly. V současné době /rok 2020/
je to nejmodernější typ modulu na trhu.

Měnič a Baterie LiFePO 4
Solární baterie slouží k uskladnění elektrické energie, primárně
vyrobenou ze solárních panelů, která není spotřebována v okamžiku
jejího vzniku. Výhodou použití baterií v solárním systému je, že během
noci, zamračeného počasí nebo nadměrného odběru dokážou
dodatečně poskytnout potřebnou energii (v závislosti na kapacitě
baterie) a není třeba odebírat elektřinu ze sítě. Se solární baterií lze
dosáhnout energetické soběstačnosti a nezávislosti na dodavateli
energie 8.000 cyklů při 85% DoD..

Moduly dodáváme standardně v modré barvě, za příplatek jsme schopni moduly
dodat i v jiném barevném provedení nebo průsvitné například pro pergoly, solární ploty,
garážová stání či chodby.
Využití v architektuře je velmi rozmanité. Všechny typy modulů jsme schopni integrovat
do střešní krytiny a tím snížit náklady na střešní krytinu.

Měnič napětí

Monitoring

Měnič napětí neboli střídač slouží k přeměně stejnosměrného napětí na střídavé. Pro hybridní bateriové systémy používáme
měniče Nelumbo - pro 3fázové hybridní elektrárny společnost Sermatec nabízí asymetrickou dodávku do sítě, nejrychlejší časy
přepínání pro režim UPS, aplikaci v telefonu pro iOS a Android nebo pro internetový prohlížeč

Vždy je v ceně. Připravený pro iOS nebo Android.

Součastí dodávky u hybridních měničů je chytrý elektroměr, který poskytuje přesná data ohledně spotřeby objektu, využití
solární elektrárny.
Pro on-grid sestavy do 3 kWp používáme technologii mikroinvertorů v rozsahu 300 W - 1.400 W, dle technologie a pro sestavy
od 3 kWp používáme měniče Growat. .
Monitoring a přenos dat je vždy v ceně.
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CENOVÁ NABÍDKA

Ekologická výroba elektrické energie z hybridní solární elektrárny

10
Fotovoltaický modul 540 Wp , NZU, 9BB , mono PERC,
černý modul Nelumbo
Fotovoltaický hybridní měnič 10 kW, DC výkon až 13 kWp,
1
1 AC 4kW/fáze
Elektromateriál vnitřní rozvody, připojení HFVE dle podmínek
1
distribuční spol.
Konstrukce na střechu
8
Ochrana proti blesku a přepětí
1
UPS
1
Instalace systému
1
Solární baterie Nelumbo 7,8 kWh, LiFePO4 ,
1
bateriový management, LFP
Doprava technologie a techniků
1
Projektová dokumentace
1
Celkem s DPH 15%, bez dotace
311.000 Kč

STAR 5,4 / 7,8 B, UPS
Solární fotovoltaický systém s akumulací energie do
LiFePO4 solárních baterií s kapacitou baterie 7,8 kWh
a výkonem elektrárny 5,4 kWp, 3 fáze, asymetrický měnič.

Předpokládaná životnost zařízení
30 let. 30 let x 5.400 kWh = 162.000 kWh.
Cena za vlastní vyrobenou kWh je cca. 0,96 Kč s DPH..
Pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj je dotace o
15.000 Kč vyšší, max. 50%.

Celkem s DPH 15%, s dotací 150.000 Kč + 5.000 Kč :

156.000 Kč

15 let
Modul produktová záruka 		
Modul výkonová záruka
12 let / 90% výkonu,
		
25 let / 80% výkonu.
Měnič				
10 let
Baterie 					 10 let
Instalační práce
3 roky
Konstrukce				
10 let
Běžný elektromateriál
2 roky

Doplňkové služby
Sleva při platbě 100 %
Krycí list a bilance HFVE
Dotace na krycí list a bilanci HFVE
Cena za podání žádosti o dotaci na základě “plné moci”
Projektová dokumentace
Revize elektrárny

Platební podmínky

Ceník elektáren s vyšším výkonem:
Výkon elektrárny kWp:

Záruky

Podpis smlouvy
Instalace technologie
Předání technologie

splatnost 14 dní od podpisu SoD
v ceně
v ceně
částka 5.000 Kč.
v ceně
v ceně

1% ANO NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

40% do 14 dní od podpisu SoD
50% zahájení instalace
10% proti revizní zprávě

Počet modulů 540 Wp:

Velikost baterie kWh:

Cena s DPH 15%, Kč:

4,320
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7,8

287 769 Kč

4,860

9

7,8

298 646 Kč

5,400

10

7,8

311 000 Kč

Financování

5,940

11

7,8

320 400 Kč

6,480

12

10,4

360 167 Kč

V případě, že máte zájem o profinancování technologie a nastavení splátek, prosím kontaktujte pí. Kateřinu Zralíkovou,
tel.: 605 920 226, email: kzralikova@obchod.rsts.cz.

7,020

13

10,4

371 044 Kč

7,560

14

10,4

381 921 Kč

8,100

15

10,4

392 798 Kč

8,640

16

13

432 565 Kč

Možnost odstoupení od smlouvy do 30 dní od podpisu SoD, bez sankcí.

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů k zpracované nabídce, nebo dalších podrobnějších informací kontaktujte naše obchodní
oddělení společnost NELUMBO Energy a.s. na tel. 417 669 063 email.: nelumbo@nelumbo.cz.

Cena záruční servisní prohlídky
dle servisního ceníku Nelumbo Energy, a.s.
Nabídka je platná 30 dní.
Vyhrazujeme si práco změn.
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PŘÍPLATKY

Příplatek baterie 5,74 kWh, HV

odečet

31 073 Kč

Nelumbo black box

Příplatek baterie 12,5 kWh, HV

12,5 kWh

21 890 Kč

Nelumbo black box

Příplatek modul /včetně konstrukce, kabel, práce, DC/

540 Wp, PERC, ALL BLACK

10 877 Kč

za modul, 144 článků, 9BB

Příplatek optimizér včetně instalace a materiálu

Zvýší roční výnos až o 15%

1 750 Kč

za modul.

Příplatek rovná střecha /samonosná konstrukce/

3 210 Kč

za modul, sklon 15°.

Prodloužená záruka

Baterie 15 let

28 500 Kč

Příplatek rovná střecha, AL trojúhelník

1 499 Kč

za modul.

Prodloužená záruka

Měnič napětí 15 let

18 000 Kč

Prodloužená záruka

Měnič napětí 20 let

23 000 Kč

Prodloužená záruka

Konstrukce 25 let

12 000 Kč

AC dobíjecí stanice SMART NELUMBO, výkon až 7 kW

1 fáze

13 003 Kč

nastavitelný rozsah: 6 - 32 A.

Energetický management SMART NELUMBO

Základní modul

19 900 Kč

Roční záruční servis/prohlídka

Včetně dopravy

1 450 Kč

Energetický management SMART NELUMBO

Modul: TČ

6 960 Kč

Servisní zásah

do 48 hodin

250 Kč

měsíc

Energetický management SMART NELUMBO

Modul: Chytrá zásuvka

6 960 Kč

Servisní zásah

do 24 hodin

350 Kč

měsíc

Energetický management SMART NELUMBO

Modul: Dobíjení elektroauta

6 960 Kč

8 875 Kč

včetně 3* SSR relé

Energetický management SMART NELUMBO

Modul: El. spirála

6 960 Kč

chytré domácí spotřebiče.

Wattrouter Eko

Ceny uvedeny s DPH 15%.

Líbí se nám koncept www.bezdodavatele.cz.
Za vykoupené přebytky platí zákazníkům stejnou tržní cenu jako za spotřebu, jedná se v podstatě o jakousi „virtuální baterii“
jen s tím rozdílem, že si neukládáte energii v kWh, ale v penězích. A protože FVE vyrábí přes den, kdy jsou ceny typicky výš a
domácnosti spotřebovávají naopak nejvíc večer, kdy bývají ceny nižší, lze na tomto typu „ukládání“ ještě něco málo vydělat.
Navíc na rozdíl od ostatních nabídek „virtuálních baterií“ za to zákazníci neplatí žádné poplatky ani příplatky na MWh.

Financování
V případě, že máte zájem o profinancování technologie a nastavení splátek, prosím kontaktujte pí. Kateřinu Zralíkovou,
tel.: 605 920 226, email: kzralikova@obchod.rsts.cz.
Možnost odstoupení od smlouvy do 30 dní od podpisu SoD, bez sankcí.

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů k zpracované nabídce, nebo dalších podrobnějších informací kontaktujte naše obchodní
oddělení společnost NELUMBO Energy a.s. na tel. 417 669 063 email.: nelumbo@nelumbo.cz.

10

HFVE 1-20 kWp

11

DC DOBÍJECÍ STANICE

Pro rodinné domy, firmy, družstva, státní organizace

DC DOBÍJECÍ STANICE
obnovitelná energie

Označení

kW

CHAdeMo

Wallbox

30

Single

Wallbox

30

Wallbox

30

Single

Wallbox

30

Single

Wallbox

30

Single

Wallbox

30

Single

Mobil

30

Single

Mobil

30
60
60

Režim nabíjení - mode 3
(IEC 61851-1) rychlonabíjecí
stanice elektromobilů (EV )
pro použití v domácnosti

Single

90
90

1 - 20 ks

20 - 50 ks

339 900

326 900

Single

339 900

326 900

Single

391 190

378 190

Single

341 640

331 240

Single

341 640

331 240

Single

365 040

352 040

322 920

304 200

Single

322 920

304 200

Single

566 280

540 280

IP65

706 680

680 680

IP65

753 480

727 480

IP65

847 080

821 080

IP65

847 080

821 080

IP65

940 680

914 680

IP65

Single

Single

AC

Single

Single
Single

120
120

CCS

Single

Single

Single
Single

Single

Single

Poznámka

Nabíjecí stanice pro elektromobily (EV) ze série BCP má
patentované designové pouzdro se stupněm krytí IP65
a možností instalace uvnitř i venku.
Nabíjecí konektor typu 2 (IEC 62196-2) je vysoce
flexibilní a kompatibilní se všemi elektromobily.
Start nabíjení automaticky připojením napájecího
kabelu (možnost autorizace RFID kartou).
Nabíjecí proud je nastavitelný v rozsahu 6A až 32A.

14

DC Dobíjecí stanice
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NELUMBO Energy,a.s.
Název společnosti: Nelumbo Energy, a.s.
Sídlo společnosti: Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6
IČ:

28873122,

Zastoupená:

Bc. Vladimírem Haškou, ředitel společnosti

Telefon:

417 669 066

web:

www.nelumbo.cz

Kontaktní e-mail:

nelumbo@nelumbo.cz

Společnost Nelumbo byla založena v roce 2001.

V následujících více než devíti letech dosáhla mnoha úspěchů
ve výzkumu a využití solární energie. Jeden z pionýrských
rozvojových programů začal kolem roku 2002, když společnost
instalovala první fotovoltaický ostrovní systém na jižní Moravě.
Od té doby až dodnes společnost NELUMBO opakovaně slaví
úspěchy v instalacích a dodávkách stále účinnějších solárních
elektráren nejvyšší úrovně.
Společnost NELUMBO připravila sestavy solárních elektráren
dle nových přísných standardů odpovídající vysokým nárokům
na účinnost přeměny solární energie.
Tyto sestavy, zajišující vysokou produktivitu a energetický výkon
při zachování nízkých nákladů, jsou neustále vyhodnocovány
tak, aby klient měl skutečně to nejlepší, co v dané chvíli
technologie nabízí, samozřejmě za přijatelnou cenu.
Společnost NELUMBO za svou existenci od založení v roce
2001, získala
velmi bohaté a cenné zkušenosti v oblasti fotovoltaiky. Díky jejímu
„know how“ a přesné kooperaci zaměstnanců, zrealizovala v
roce 2006 úspěšně první projekt fotovoltaické elektrárny na
střeše základní školy v Hrádku nad Nisou o celkovém výkonu
63 kWp. Projekt je více než dobrým příkladem efektivnosti
fotovoltaických systémů a jejich nezanedbatelnému významu
pro budoucnost.
Dalším projektem byla elektrárna na zelené louce v Hustopečích
u Brna. Svým celkovým výkonem 528 kWp se investor značně
zasloužil na rozvoji obnovitelných zdrojů. Projekt byl v roce
2009 rozšířen na 1,1 MWp instalovaného výkonu.

UKÁZKA REALIZOVANÝCH SYSTÉMŮ
PRO RODINNÉ DOMY
V roce 2008 bylo souběžně zrealizováno několik významných
projektů. Jedním z nich je elektrárna na střeše výrobního
závodu v Klášterci nad Ohří o výkonu 280 kWp. Jedná se o
jednu z největších aplikací umístěných na střeše v celé ČR.
Výrobní závod využívá formy zeleného bonusu a elektřinu
spotřebovává především při výrobě svých produktů, čímž
získává zajímavou konkurenční výhodu a stabilizuje náklady
na energie. Dalšími významnými projekty tohoto roku jsou
zejména FVE ve Strakonicích s celkový výkonem 170 kWp a FVE
v Pěnčíně s výkonem 197 kWp.

Přehled realizací:
ROK

N Á Z E V A KC E

M O D U LY/M Ě N I Č E

2006

Hrádek nad Nisou

Kyocera/Sestava Fronius

2007

Hustopeče I.

SRE /Solarmax 100C a 300C

2008

Most

Kyocera/SRE/Solarmax 100C a 300C

2008

Pěnčín

Kyocera/Sestava Fronius

197

Jednou z nejvýznamnějších instalací je fotovoltaická elektrárna
o výkonu 2,112 MWp ležící u Mostu.

2008

Strakonice

Kyocera/Sestava Fronius

170

2008

Hrušovany

Kyocera/Sestava Fronius

72,6

Neméně pozornosti si zaslouží i zbudovaná elektrárna v
Hrušovanech, která je aplikována na střechu bývalých kasáren
a po rozšíření dosahuje výkonu 72,6 kWp. Zde byla investorem
samotná obec Hrušovany.

2008

Klášterec nad Ohří

Kyocera/Sestava Fronius

280

2009

Moravský Žižkov II.

SRE/Solarmax 300C

2009

Hustopeče II.

Kyocera/Solarmax 300C

620

2009

Svučice

Kyocera/Solarmax 300C

907,2

2009

Ronov

SRE/Solarmax 100C

2009

Moravský Žižkov I.

Kyocera/Solarmax 300C

2010

Praha

Kyocera/Solarmax 80C

2010

Košice I

Nelumbo/Solarmax

1 000

2010

Košice II

Nelumbo/Solarmax

1 000

2010

Levice

Nelumbo/Solarmax

1 000

V roce 2009 bylo uvedeno do provozu několik projektů, jedná se
především o projekty v Moravském Žižkově o celkové kapacitě
2 MWp a projekt Ronov s celkovou kapacitou dosahující 296
kWp a již zmíněné rozšíření FVE Hustopeče.
Z dokončených realizací na jaře 2010 je to především projekt
Svučice s celkovým výkonem 907,2 kWp.

Výstavba menších PV

Celkem
18

Reference

V Ý KO N v kWp
63
528
2 112

816

296
1 275
173

2 000

12 509,8 kWp
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Hrádek nad Nisou

Ústav molekulární genetiky AV, Praha

Moravský Žižkov

Svučice

kapacita: 63 kWp

kapacita: 27,06 kWp

kapacita: 816 kWp + 1275 kWp

kapacita: 907,2 kWp

moduly Kyocera

moduly Kyocera

moduly Kyocera, SRE

moduly Kyocera

Most

Hustopeče u Brna

Jinonice

Ronov nad Sázavou

kapacita: 2112 kWp

kapacita: 528 kWp + 620 kWp

kapacita: 172,8 kWp

kapacita: 211,2 kWp + 84,8 kWp

moduly SRE

moduly SRE a Kyocera

moduly Kyocera

moduly SRE

Klášterec nad Ohří

Hrušovany u Chomutova

kapacita: 280 kWp

kapacita: 72,6 kWp

moduly Kyocera

moduly Kyocera

Reference
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KONSTRUKCE

Atestiis ex ea quat venis et volorro et vendit,

1.
SOLÁRNÍ
GARÁŽOVÉ STÁNÍ

Dodáváme garážová stání pro rodinné domy, firmy, obce a města.
Solární elektrárnu lze dodat bez baterie nebo s baterií, dobíjecí stanicí, případně se
zásobníkem vody pro sběr dešťové vody.
Moduly lze dodat i průhledné.

Váš požadavek zasílejte prosím na: nelumbo@nelumbo.cz

2.
SOLÁRNÍ KONSTRUKCE
PRO ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY

Dodáváme vysoké konstrukce pro zemědělské plochy. Pod konstrukcí mohou jezdit traktory
či jiná technika. Moduly stíní a chrání rostliny před silným slunečním žárem.
Moduly lze dodat i průhledné.
Solární elektrárnu lze dodat bez baterie nebo s baterií, dobíjecí stanicí, případně se
zásobníkem vody pro sběr dešťové vody.

Váš požadavek zasílejte prosím na: nelumbo@nelumbo.cz
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3.
SOLÁRNÍ
ELEKTRÁRNY
PLOVOUCÍ
Dodáváme plovoucí konstrukce pro vodní plochy - jezera, rybníky. U dodání konstrukce
na moře jsme schopni navrhnout konstrukci pro nízké i vysoké vlny.
Solární elektrárnu lze dodat bez baterie nebo s baterií, dobíjecí stanicí, případně se zásobníkem vody pro
sběr dešťové vody.

Váš požadavek zasílejte prosím na: nelumbo@nelumbo.cz

4.
SOLÁRNÍ OTOČNÉ
ELEKTRÁRNY
Solární otočné elektárna navrhujeme a instalujeme od roku 2007. Jsme schopni dodat
jakýkoliv typ otočné elektrárny, jednoosé, dvouosé provedení, umístění na zem i dům.
Váš požadavek zasílejte prosím na: nelumbo@nelumbo.cz

5.
OSTATNÍ
Dále dodáváme solární elektrárny na zem, na střechu, fasádní.
Samonosné konstrukce, nebo konstrukce východ západ,rovněž samonosné.
Váš požadavek zasílejte prosím na: nelumbo@nelumbo.cz
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FVE VELKÉ ELEKTRÁNY
PŘÍKLAD CEN

Pro rodinné domy, firmy, družstva, státní organizace

FVE VELKÉ ELEKTRÁNY
PŘÍKLAD CEN
Pro rodinné domy, firmy, družstva,
státní organizace

1. LAND 984 kWp

Fotovoltaický modul 410 Wp, 144 článků

Solární fotovoltaický systém s výkonem
elektrárny 984 kWp, 3 fáze. Instalace na zemi.

Fotovoltaický 3fázový měnič, monitoring, sestava

1

Elektromateriál, připojení HFVE dle podmínek distribuční spol.

1

2400

Konstrukce na rovnou plochu

2400

Ochrana proti blesku a přepětí

1

Ubytování

1

Instalace systému
Trafostanice

1

Fotovoltaický 3fázový měnič, monitoring, sestava

Solární fotovoltaický systém s výkonem elektrárny 984 kWp,
3 fáze, instalace na zemědělskou půdu, vyvýšená pro průjezd
techniky pod moduly

1

Elektromateriál, připojení HFVE dle podmínek distribuční spol.

2400

Konstrukce na vodní plochu
Ochrana proti blesku a přepětí

1

Ubytování

1

1

Instalace systému

1

1

Trafostanice

1

Doprava technologie a techniků

1

Doprava technologie a techniků

1

Projektová dokumentace

1

Projektová dokumentace

1

cenu Vám zašleme na vyžádání

2. Solar farm floating 984 kWp

Fotovoltaický modul 410 Wp, 144 článků

Solární fotovoltaický systém s výkonem
elektrárny 984 kWp, 3 fáze, instlace na vodní hladině.

Elektromateriál, připojení HFVE dle podmínek distribuční spol.

Fotovoltaický 3fázový měnič, monitoring, sestava
Konstrukce na vodní plochu
Ochrana proti blesku a přepětí

1
1
2400
1

Ubytování

1

Instalace systému

1

Trafostanice

1

Doprava technologie a techniků

1

Projektová dokumentace

1

FVE velké elektrány pří klad cen

cenu Vám zašleme na vyžádání

2400

cenu Vám zašleme na vyžádání
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2400

Fotovoltaický modul 410 Wp, 144 článků

3. Solar farm
pro zemědělství 984 kWp

Kontakty

Záruky

V případě jakýchkoliv dotazů k zpracované
nabídce, nebo dalších podrobnějších informací
kontaktujte naše obchodní oddělení společnost
NELUMBO Energy a.s. na tel. 417 669 063,
nebo přímo zpracovatele nabídky pana
Vladimíra Hašku, tel. 603 856 456, email.:
vladimir.haska@nelumbo.cz.

15 let
moduly /výrobní záruka/: 		
záruka na výkon modulů: po dobu 12 let 90% jmenovitého výkonu,
		 po dobu 30 let 80% jmenovitého výkonu.
měnič napětí:				
10 let
baterie: 					
10 let
instalační práci:
3 roky
konstrukce: 				
20 let
běžný elektromateriál:
2 roky

Cena záruční
servisní prohlídky
dle servisního ceníku Nelumbo Energy, a.s.
Nabídka je platná 30 dní.
Vyhrazujeme si práco změn.
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TEPELNÁ ČERPADLA

Pro rodinné domy, firmy, družstva, státní organizace

TEPELNÁ ČERPADLA
S MĚNIČEM
Tepelné čerpadlo Nelumbo s frekvenčním měničem
dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením
i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

Kvalitní komponenty
Bezproblémový provoz zařízení je zajištěn
použitím značkových a spolehlivých
kompresorů MITSUBISHI ELECTRIC
a čerpadel GRUNDFOS

1. TČ S MĚNIČEM
Tepelné čerpadlo NELUMBO
s frekvenčním měničem dokáže
efektivně pracovat s podlahovým
topením i vodními fan-coily
a radiátory pro ohřev či chlazení.
Konstrukce typu monoblok
umožňuje snadnou montáž
do venkovního prostředí.
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2. PODLAHOVÉ
TOPENÍ

3. FAN-COIL
NEBO RADIÁTOR

Při použití pro podlahové
vytápění zajistíte rovnoměrné
rozložení tepla v místnosti.

Vodní jednotka fan-coil vlastní
konstrukce má stejnosměrný
motor pro ventilátor a používá
přesné řízení teploty. TČ pracuje
i s běžnými radiátory a poskytuje
na výstupu vodu s teplotou
až 55 °C.

Tepelná čerpadla

POKROČILÉ
TECHNOLOGIE TEPELNÉHO
ČERPADLA NELUMBO
ÚSPORA ENERGIE AŽ 30

BEZ NAMRZÁNÍ VE SPODNÍ

Díky použití kompresoru s frekvenčním měničem,
bezkartáčových stejnosměrných motorů ventilátoru a metodě
řízení PFC dokáže naše zařízení regulovat svůj provozní
výkon. Pracuje s vysokou účinností a stabilním chodem bez
neustálého zapínání a vypínání. Spotřeba energie je o 30 % nižší
než u běžných zařízení s tepelným čerpadlem.

Díky použití speciální technologie pro distribuci kapaliny v
režimu ohřevu teplota chladiva v měděné trubici ve spodní
části výměníku tepla neklesá, takže se zde netvoří námraza a je
zajištěn bezproblémový průtok.

REGULACE S PŘESNOSTÍ 0,5

DRÁTOVÝ OVLADAČ

Zařízení dokáže automaticky měnit pracovní frekvenci
kompresoru podle aktuální potřeby ohřevu či chlazení.
Jakmile je dosaženo požadované teploty, zařízení sníží
svou pracovní frekvenci. Přesnost regulace teploty může
být až 0,5 °C.

Drátový ovladač vlastní konstrukce se skleněným panelem
a dotykovým displejem můžete namontovat na zeď uvnitř
budovy. Umožňuje pohodlné ovládání tepelného čerpadla a
je vhodný pro použití s komunikačním standardem RS485.
Bezproblémový provoz zařízení je zajištěn použitím prověřených
a spolehlivých značkových kompresorů.

RYCHLEJŠÍ OHŘEV NEBO

ŽEBROVANÝ VÝMĚNÍK TEPLA

Pokud je velký rozdíl mezi aktuální a naprogramovanou
teplotou, dokáže zařízení pracovat s vyšší frekvencí
a poskytnout tak výkonnější ohřev nebo chlazení, aby
teplota vzrostla či poklesla rychleji.

Žebrovaný výměník tepla používá drážkované měděné trubky,
které významně zvyšují topnou účinnost. Žebra se štěrbinami
mají lepší rozložení proudění vzduchu a přispívají k vyšší
účinnosti tepelné výměny.

INTELIGENTNÍ

TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA

Tradiční metoda rozmrazování
Tradiční metoda rozmrazování používá pevně danou dobu
rozmrazování a teplotu spouštění. Jakmile teplota okolí
dosáhne teploty −7 °C nebo nižší, zařízení začne odmrazovat.
Pokud se námraza nevyskytuje, dochází ke zbytečnému
plýtvání energií a snižuje se provozní účinnost.

Okruhy s chladicí vodou a chladivem jsou v protiproudém
zapojení, což zajišťuje podchlazení na výstupu chladiva a
zlepšuje výkonnost systému tepelného čerpadla.

Inteligentní metoda rozmrazování
TČ s inteligentním rozmrazováním používá odmrazovací
technologii s pohyblivým tlakem, která určuje přesnou dobu
rozmrazování a tlak pro spouštění podle skutečné teploty
okolí. Tím šetří energii a zvyšuje provozní účinnost tepelného
čerpadla.

Díky malé mezeře mezi chladivovým okruhem a pláštěm
nedochází tak snadno k zachycování maziva, které proto může
volně proudit.

Měděná spirála zvětšuje plochu pro dostatečnou výměnu tepla
mezi plynem a vodou.

Uvnitř spirály s vodou se nenacházejí žádné svary, ve kterých
by jinak mohlo dojít ke vzniku netěsností a úniku chladiva.
Stabilní provoz výměníku tepla je zajištěn i díky tlakové zkoušce
na 5,0 MPa.

TEPELNÁ ČERPADLA
S MĚNIČEM
Tepelné čerpadlo Nelumbo s frekvenčním měničem
dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením
i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

NTČ KB 12/10 RD
Invert

NTČ KB 16,5/14,5
RD Invert

Model

/

220–240 V~ / 50 Hz

220–240 V~ / 50 Hz

Napájení

Topný výkon-jmenovitý

kW

11,5

16,5

Topný příkon-jmenovitý

kW

2,6

5,1

/

A++ / A+

A++ / A++

Rozsah topného výkonu

kW

2,5–11,5

5,0–16,5

Rozsah topného příkonu

kW

0,8–3,4

1,2–5,1

Chladicí výkon

kW

7,0

Chladicí příkon

kW

2,6

Model

Napájení

Energetická účinnost

EER

NTČ KB 25 T
Invert

NTČ KB 30 T
Invert

/

380–415V/3N~/50Hz

380–415V/3N~/50Hz

Topný výkon-jmenovitý

kW

25

33

Topný příkon-jmenovitý

kW

6,5

8,68

/

A++ / A++

A+ / A+

Rozsah topného výkonu

kW

7,0–25,0

10,0–33,0

Rozsah topného příkonu

kW

2,5–9,0

5,0–10,0

14,5

Chladicí výkon

kW

19,5

24

5,6

Chladicí příkon

kW

8,3

10,4

EER

2,30

/

2,69

2,58

/

2,35

Rozsah chladicího výkonu

kW

2,0–10,0

5,0–14,5

Rozsah chladicího výkonu

kW

7,0–20,0

9,0–24

Rozsah chladicího příkonu

kW

1,0–3,4

1,6–5,6

Rozsah chladicího příkonu

kW

2,5–9,0

3,5–11,0

Max. provozní proud

A

18+13,7

27

Max. provozní proud

A

14

18+11

Výrobce kompresoru

/

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric

Výrobce kompresoru

/

Mitsubishi Electric

Hitachi

Výrobce čerpadla vody

/

GRUNDFOS

GRUNDFOS

Výrobce čerpadla vody

/

GRUNDFOS

GRUNDFOS

Připojení vody

/

1’’

1 1/4’’

Připojení vody

/

1 1/4’’

1,5’’

Doprav. výška čerp. vody

m

12,5

22

Doprav. výška čerp. vody

m

18

21

Typ motoru (DC/AC)

/

Stejnosměrný

Stejnosměrný

Typ motoru (DC/AC)

/

Stejnosměrný

Střídavý

dB(A)

54

58

Hlučnost

dB(A)

62

64

Čistá hmotnost

kg

110

163

Čistá hmotnost

kg

219

337

Hrubá hmotnost

kg

123

180

Hrubá hmotnost

kg

243

383

Čisté rozměry (D×Š×V)

mm

980 × 465 × 900

990 × 395 × 1320

Čisté rozměry (D×Š×V)

mm

1175 × 400 × 1588

1100 × 1000 × 1635

Přeprav. rozměry (D×Š×V)

mm

1010 × 486 × 910

1030 × 415 × 1330

Přeprav. rozměry (D×Š×V)

mm

1290 × 530 × 1760

1140 × 1040 × 1650

Hlučnost

Ohřev: Teplota okolí (suchý/mokrý teploměr): 7 °C / 6 °C, teplota vody (vstup/výstup): 30 °C / 35 °C Chlazení: Teplota okolí (suchý/mokrý teploměr):
35 °C / 24 °C, teplota vody (vstup/výstup): 12 °C / 7 °C Výše uvedené údaje při frekvenci kompresoru 90 Hz. Energetická účinnost při teplotě vody
35°C / 55°C. Parametry pro rok 2018, vyhrazujeme si právo změn.
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Energetická účinnost

Tepelná čerpadla

Ohřev: Teplota okolí (suchý/mokrý teploměr): 7 °C / 6 °C, teplota vody (vstup/výstup): 30 °C / 35 °C Chlazení: Teplota okolí (suchý/mokrý teploměr):
35 °C / 24 °C, teplota vody (vstup/výstup): 12 °C / 7 °C Výše uvedené údaje při frekvenci kompresoru 90 Hz. Energetická účinnost při teplotě vody
35°C / 55°C. Parametry pro rok 2018, vyhrazujeme si právo změn.
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PRONÁJEM SOLÁRNÍCH
ELEKTÁREN

Pro rodinné domy, firmy, družstva, státní organizace

PRONÁJEM SOLÁRNÍCH
ELEKTÁREN

Výhody pro obec:

Jak instalace vypadá?

• snížení cen za elektřinu již v prvním roce o min. 16 %

1. elektrárnu.
Měnič a jističe umístíme v technické místnosti
2. nebo pod střechou.
Kabelem se napojíme k hlavnímu rozvaděči v
3. objektu.
Umístíme záložní baterii – většinou zabere
4. prostor jako pračka.

• od 13. roku je hrazena pouze silová cena elektřiny, která je
vypočítána na energetické burze v Lipsku / roční kalkulace/
• vstupní náklady 0 Kč
• servisní náklady 0 Kč
• provozní náklady 0 Kč
• čistá elektřina ze slunce
• možnost snížit odběr elektřiny z fosilních paliv

Vážený pane Starosto,
dovoluji se na Vás obrátit s nabídkou čisté solární elektřiny pro všechny objekty v majetku města. Na budovy
vašich kanceláří či výrobní objekty v majetku města naše společnost Nelumbo umístí solární elektrárnu.
Objekt pak může čerpat vyrobenou elektřinu s výraznou finanční úsporou a současně získá záložní zdroj pro
případ v ýpadku sítě.
Přikládáme leták s podrobnými informacemi a výpočtem, který vychází z průměrné ceny elektřiny za
poslední dva roky.
Pokud mi zašlete kopii vašich faktur za elektřinu za poslední dva roky, rád připra’vím konkrétní kalkulaci pro
vaše objekty.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
S úctou
Vladimír Haška.

• stabilní klesající cenu elektřiny

Nelumbo zajistí:

• snížení zátěže životního prostředí

• Kompletní instalaci

• výroba a spotřeba elektřiny v jednom místě

• Servis každý rok

• možnost vyrobenou elektřinu použít pro nabíjení
elektromobilů / elektrokol

• Formality

• obrovské snížení emisí CO2

Technologie je připravena na SMART sítě. Jakmile
budou připraveny, lze systém do tohoto režimu zapojit .

• solární elektrárnu je možné od společnosti Nelumbo
odkoupit, kdykoliv v průběhu smluvního vztahu
• smluvní vztah je uzavřen na 15 let
• i po ukončení smluvního vztahu je možné dále
spolupracovat
• Při využití baterie má objekt elektřinu pro důležité
spotřebiče /internet, PC, teplou vodu aj. Příplatek za použití
systému s baterií je kalkulován dle velikosti baterie.

www.nelumbo.cz
telefon: 603 856 456
email: nelumbo@nelumbo.cz

www.nelumbo.cz
telefon: 603 856 456
email: nelumbo@nelumbo.cz
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Na vámi vybranou budovu umístíme solární

Pronájem solárních elektáren
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NELUMBO SMART EASY
Energetické řízení spotřeby

EASY fotovoltaika
Řešení fotovoltaických systémů

NELUMBO SMART
EASY

•

Monitorování fotovoltaiky

•

Management výkupu energie

•

Monitoring energie

•

Zahrnuto ve standardu

EASY nabíjení

Nabijte si svůj elektromobil fotovoltaickou energií a ušetřete za palivo.

Energetické řízení spotřeby

Doplněk EASY Nabíjení je rozšířením EASY ENERGY CORE. Umožňuje využít přebytku energie z fotovoltaiky
k dobítí elektromobilu. Smart1® integrace pro elektromobily dovoluje přímé dobíjení elektromobilů
nízkonákladovou fotovoltaickou energií, čímž Vám pomáhá výrazně ušetřit.

EASY Baterie

Jednoduše nezávislé na výrobci

Jednoduše času-vzdorné

•

Žádné vazby na výrobce

•

Kdykoliv rozšiřitelné

•

Změna kdykoliv možná

•

Jednoduché začít

•

Maximální flexibilita

•

Maximální kombinovatelnost

•

Až 6 řešení najednou, kdykoliv!

Staňte se nezávislými!

Se smart1 EASY máte všechna
řešení pro budoucnost v jednom

Optimální kontrola baterií s jediným cílem:
100% vlastní spotřeba.
Doplněk EASY Baterie je rozšířením EASY ENERGY CORE. Umožňuje
inteligentní kontrolu paměťi baterie a za pomoci Smart1® integrace
využití vlastní vyrobené elektřiny. Smart1® taktéž prodlužuje
životnost vašeho ukládacího zařízení tím, že přesměruje dostupnou
energii ke spotřebiteli a dočasně uloží přebytečnou energii v zařízení
pro skladování elektřiny.

EASY tepelné čerpadlo

Nenechávejte již své tepelné čerpadlo běžet
pouze na drahý noční proud, nýbrž využívejte také
přes den levné fotovoltaické energie z vlastní
produkce.
EASY tepelné čerpadlo dovoluje optimální využití přebytku energie
tepelnými čerpadly s funkcí Smart-Grid. Do budoucna již nemusí být
tepelné čerpadlo poháněno pouze drahým nočním proudem, levná
fotovoltaické energie, jež se vyrobí přes den, má právě zde své využití.

EASY SMART PLUGS
EASY Energetický portál

EASY aplikace s ovládáním
v reálném čase

Používejte myčku a pračku poháněnou levnou
energií z vlastního zdroje!!
EASY Smart Plugs jsou doplňkem a rozšířením EASY ENERGY CORE.
Díky dvěma rádiově řízeným zásuvkám můžete napájet pračku a
myčku vlastní levnou energií.

NEJJEDNODUŠŠÍ 6 V1 ŘEŠENÍ PRO:
•
•
•
•
•
•
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Nelumbo Smart EASY

Fotovoltaické systémy
Ohřev vody
Tepelná čerpadla
Elektromobilitu
Bateriová úložiště
Inteligentní domácí přístroje

EASY Horká voda

Ideální řešení pro hospodárný ohřev vody.
Doplněk EASY Horká voda je rozšířením EASY ENERGY CORE, který za
pomoci tyristorového regulátoru umožňuje ovládání topného tělesa
a zajištění ohřevu vody. Smart1® ovladač topného tělesa je ideálním
řešením pro hospodárný ohřev vody. Tímto ušetříte na výdajích za
topení a také zužitkujete přebytek fotovoltaické energie, která je k
dispozici přes poledne.
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OPTIMIZÉRY
PV-Guard

OPTIMIZÉRY
PV-Guard

Rychlé vypnutí
a monitoring
na úrovni modulu

Vypne celou FV stanici PŘED
požárem či kouřem
Kompatibilní s řídicí signalizací
SunSpec
Maximální systémové napětí
až 1500 VDC
Použití pro firmy a domácnosti
až do 80 VDC
Monitoring na úrovni modulu
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Opt imizéry

VLASTNOSTI
•

Rychlé vypnutí v souladu s NEC
2014/2017 690.12 (CEC 2015 64-218)

•

Vypnutí a monitoring na úrovni modulu
(volitelně)

•

Ochrana proti vysoké teplotě
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CHYTRÉ SOLÁRNÍ LAVIČKY
s wifi

CHYTRÉ SOLÁRNÍ
LAVIČKY
s wifi

Lavičky obsahují wifi router a možnost dobíjení pro chytrou elektroniku

Ceny Vám zašleme na vyžádání
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Chytré solární lavičky

Kontakty

Záruky

V případě jakýchkoliv dotazů k zpracované
nabídce, nebo dalších podrobnějších informací
kontaktujte naše obchodní oddělení společnost
NELUMBO Energy a.s. na tel. 417 669 063,
nebo přímo zpracovatele nabídky pana
Vladimíra Hašku, tel. 603 856 456, email.:
vladimir.haska@nelumbo.cz.

15 let
moduly /výrobní záruka/: 		
záruka na výkon modulů: po dobu 12 let 90% jmenovitého výkonu,
		 po dobu 30 let 80% jmenovitého výkonu.
měnič napětí:				
10 let
baterie: 					
10 let
instalační práci:
3 roky
konstrukce: 				
20 let
běžný elektromateriál:
2 roky

Cena záruční
servisní prohlídky
dle servisního ceníku Nelumbo Energy, a.s.
Nabídka je platná 30 dní.
Vyhrazujeme si práco změn.
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Pro rodinné domy, firmy, družstva, státní organizace

HEJNICE

JIRKOV

SEDLČANY

MOST

JIRKOV

