
Systém solárního ohřevu bazénové vody  SOLAR 
 

� zdarma ohřívání bazénové vody na příjemnou teplotu ke koupání a „cachtání“ 
� systém s vysokým výkonem přenosu tepla 
� vyvinuto a poprvé instalováno v roce 1986, od té doby je tímto systémem vybaveno více 

než 400 letních veřejných koupališť a aquaparků po celé Evropě 
� snadná montáž solárních panelů na střechy jakéhokoli tvaru a 

provedení, 
� přizpůsobení tvaru a umístění solárních panelů architektuře 

střechy a okolí 
� různé způsoby upevnění na střechu aby nedošlo k jejímu 

porušení 
� žádný komplikovaný systém drahých vakuovaných panelů a 

tepelných výměníků 
� solární panely jsou velmi lehké a i při průtoku vody prakticky 

nezatěžují střechu 
� solární panely jsou odolné mrazu i vysokým teplotám a na 

zimu se nemusí demontovat 
� při porušení jsou velmi jednoduše a levně opravitelné 
� solární panely jsou vyrobeny z UV stabilizovaného kaučuku 
� solární panely se skládají z jednotlivých 

spojených trubiček o průměru 9 mm  
� bazénová voda protéká přímo solárními panely, kde se ohřívá 
� vhodným zapojením ohřáté vody do systému cirkulace 

bazénové vody lze regulovat jaká část bazénů má být více 
nebo méně ohřívaná – dětské bazénky a brouzdaliště mohou 
být ohřívanější a teplejší oproti plavecké částí 

� lze regulovat teplotu vody v bazénech 
� pro dostatečné ohřívání bazénové vody dostačuje plocha 

solárních panelů cca. 50 až 80% vodní plochy bazénu 
� 1 m2 plochy solárního panelu obsahuje 1,5 m2 aktivní 

absorpční sluneční plochy (díky rádiusu trubiček) 
� cenově velmi přijatelný solární systém dostupný i koupalištím 

s malým finančním rozpočtem 
� možnost postupného financování při rozdělení splácení ceny 

solárního systému na více let 
� pro každé koupaliště, pro každé 

místo, pro každého zákazníka, vždy 
navržené originální řešení co 
nejúčinnějšího solárního systému za 
co možná nejnižší náklady 
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