Tepelné studio PRE

Ohřev vody

Bojlery

Bojlery slouží k dodávání tepelně upravené vody. Malé
zásobníkové ohřívače (5 - 15 l) se instalují ke konkrétnímu
umyvadlu, pro které ohřívají vodu. Nástěnný ohřívač vody
(30 - 150 l) je určen k ohřívání vody pro potřeby celé
domácnosti a umísťuje se svisle či horizontálně na stěnu.
Bojlery se spínají v době nízkého tarifu a ušetří tak až třetinu
nákladů na elektřinu.

Průtokové
ohřívače

Nabízíme tlakové průtokové ohřívače vody, které jsou určeny
pro okamžitý odběr teplé vody. Připojují se do vodovodního
potrubí a na rozdíl od bojlerů přímo v místě jejich využití,
tj. v koupelně nebo v kuchyni. Jsou úsporné z pohledu odběru
vody, protože ohřívají vodu přímo v okamžiku její spotřeby
a není nutné odtáčet několik litrů studené vody. U průtokových
ohřívačů je nejdůležitější správný výkon. Jejich instalace je
velmi jednoduchá.

Solární
kolektory

Nejnižší provozní náklady na ohřev vody nabízejí solární kolektory,
které pohlcují energii ze slunečního záření a přeměňují ji na teplo.
Ploché sluneční kolektory šetří ročně v průměru až 60 % energie
pro ohřev pitné vody. Jsou vyrobeny z lehkých materiálů a dají
se tak umístit na jakýkoliv typ střechy, k optimálnímu využití
střešní plochy nabízíme systémy ve svislé i vodorovné konstrukci.
Kolektory jsou využívány také pro ohřev vody v bazénu.
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Centrum služeb PRE
Jungmannova 747/28, Praha 1
Navštivte nás v Centru služeb PRE a my vám poradíme ve všech oblastech
spojených s elektřinou a plynem.
Řešíte vytápění? Uvažujete nad klimatizací nebo novým osvětlením? Navrhneme vám ideální řešení,
zajistíme instalaci na klíč včetně související elektroinstalace a postaráme se o servis zařízení. Zajímají
vás elektromobily, elektrokola, elektrokoloběžky nebo elektroskútry? O dopravních prostředcích
s elektrickým pohonem víme vše a nabízíme to nejlepší na našem trhu.

Tepelné
studio

prodej a instalace tepelných zařízení na elektřinu a plyn
prodej a instalace klimatizací
instalace fotovoltaiky na klíč
instalace nového osvětlení
pronájem a operativní leasing elektromobilů
prodej a instalace nabíjecích zařízení
prodej a instalace nabíjecích lamp
pronájem čipů pro veřejné nabíjení

prodejna elektrokol
půjčovna elektrokol

Centrum služeb PRE
Jungmannova 747/28, Praha 1
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e-mail: tepelne.studio@pre.cz, tel.: 267 053 464
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