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Ohrievače vody do 200 L - závesné 

 

 
 
 

 Ceny fotovoltických systémov LOGITEX s využitím finančnej 
podpory v rámci programu Zelená domácnostiam 

 
 

Solárny systém Logitex na ohrev vody 
 
Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody 
pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, 
ktorá pomocou fotovoltických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý 
zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltické panely, pri 
ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi 
efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého 
systému. 
 

Možnosti ohrevu 
  
Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v 
pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať 
vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, 
elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) sú určené na 
predohrev a ohrev vody. 
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2,0 kW fotovoltický systém Logitex na ohrev vody 
 
 

 
 
Cena po odpočítaní dotácií: 2072 €  
Cena bez dotácií: 4144 €  
Výška dotácií: 2072 € 
 

Doporučené riešenie 
 
PREČO DOPORUČUJEME PRÁVE 2,0 kW SYSTÉM LOGITEX ?  
 

Finančná podpora v rámci programu Zelená domácnostiam: 2.072 € 
Investícia občana: 2.072 € 
(Občan už neplatí nič naviac ak sa jedná o konštrukcie pre FV panely na šikmú alebo 
rovnú strechu v štandardnom prevedení a zásobník vody sa pripája len na vstup a 
výstup teplej a studenej pitnej vody.) 
 

1. Najlepšia návratnosť investície občana (pri ohreve vody elektrinou DD2 s možnosťou 
prechodu na DD1) je 6,5 roka  
2. Ročná výroba max. 2,4 kWh je energetická spotreba teplej vody pre cca 3 osoby/rok 
3. Ideálny výkon fotovoltiky pre pripojenie ďalších produktov značky Logitex 
 



 
                                                         

KLN Energy s.r.o., Tel: +421903248472,  Email: info@klnenergy.sk,  Web: www.klnenergy.sk 

Rozsah dodávky vrátane montáže: 
  
8x fotovoltický panel SOLVIS d.o.o.  
Nosná konštrukcia pod 8 FV panelov s príslušenstvom  
Zásobníkový ohrievač vody podľa výberu (LXACDC/M+K 100,125,150,200L) alebo 
(LXACDC/M+KW 200L) 
Riadiaca jednotka Logitex s MPPT  
Kompletná montáž  
Záručný a pozáručný servis 
 
Záručná doba: 
 

 Fotovoltické panely    
 - 10 rokov na výrobné vady   
 - 12 rokov 90% výkonu 
 - 25 rokov 80% výkonu 

 elektrické časti 2 roky 

 bojler 5 rokov 

 záruka na dielo 2 roky 

 

Dodacie podmienky:  Do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo 

 

Platobné podmienky: 
 

 80% z ceny diela po podpísaní zmluvy 

 20 % po odovzdaní diela do prevádzky 
 

Možnosti využitia 
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Porovnanie ohrevu vody fotovoltického systému Logitex (solárne 
panely) s klasickými solárnymi kolektormi 
 
 

Čo je solárny panel a čo solárny kolektor ?  
 
Solárny panel je zariadenie ktoré mení slnečné žiarenie na elektrický prúd  
Solárny kolektor je zariadenie ktoré využíva slnečné žiarenie ako zdroj tepla 
 
 

 



 
                                                         

KLN Energy s.r.o., Tel: +421903248472,  Email: info@klnenergy.sk,  Web: www.klnenergy.sk 

Ukážka jednej z viacerých možnosti zapojenia ohrievača vody Logitex 
 
 

 
 
 
Viac možnosti zapojenia   
 
 

Využitie obnoviteľnej energie v domácnosti 
 

 
 
Reportáž TV TA3 2016 
 
 
 
 

http://www.klnenergy.sk/nasa-ponuka/produkty/ohrev-vody/logitex/
https://www.youtube.com/watch?v=-whIsUdY9Gg
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Využitie obnoviteľnej energie aj v priemysle 
 
Slovenský komplexný systém využitia obnoviteľnej energie sa udomácnil aj na čerpacej 
stanici  
 

 
 
Reportáž TV TA3  2017 
 
 

V prípade potreby väčších objemov zásobníka vody, cenové ponuky vypracujeme na 
vyžiadanie 

https://www.youtube.com/watch?v=wAFIIbQthl8

