SOLÁRNÍ SPRCHA
Druhy:

Směšovací baterie – kohoutky: - pevná nebo flexi bez dlaždice
- pevná nebo flexi spodní přívod
Směšovací baterie – páková: - pevná nebo flexi bez dlaždice
- pevná nebo flexi spodní přívod
Solární sprcha pracuje jako solární kolektor a akumulační zásobník ohřáté vody. Absorbuje energii
slunečního záření svým černým povrchem a ohřívá tak vodu uvnitř válce. Veškeré rozvody studené
i teplé vody uvnitř sprchy jsou plastové a kohouty na směšování jsou mosazné. Akumulační
zásobník je kovový, vnitřně a zevně žárově pozinkovaný. Vnější strana je práškově nalakovaná
speciální černou barvou pro maximální absorpci sluneční energie. Při slunečném počasí dosahuje
teplota vody v solární sprše až 65° C. Z tohoto důvodu je nutno vždy nejprve pouštět kohoutek se
studenou vodou a potom domíchávat teplou. V tomto ekologickém zdroji teplé vody je téměř 200
dní v roce (duben – září), stále k dispozici teplá užitková voda pro celou rodinu zdarma.
K pohodlnému používání sprchy na jakémkoliv místě potřebujete pouze přívod studené vody, je
možno přikoupit jako příslušenství betonovou dlaždici s kotevními šrouby, která umožňuje libovolné
přemisťování sprchy dle potřeby oslunění. Pro umístění sprchy doporučujeme vybrat plochu
s dostatečnou dobou slunečního svitu. Vhodné je umístění na pozadí živého či dřevěného plotu,
zídky, případně jiného závětrného zákoutí. Toto umístění výrazně zkracuje dobu potřenou na ohřev
vody.

Sprcha je nezbytným doplňkem všech typů rodinných
bazénů, výhodným , levným a pohodlným zdrojem
teplé užitkové vody u rekreačních objektů,
v zahrádkářských koloniích, u malých sportovních
zařízení a v zahradách rodinných domů.

Technické údaje:
TYP
Helios 35 L - pevná
Helios 35 L - flexi
Helios 50 L - pevná
Helios 50 L - flexi
Dlaždice - betonová

ROZMĚRY
Výška
200 cm
Výška
200 cm
50 x 50 x 5 cm

OBJEM VODY
35
litrů
50
litrů

Záruka na sprchu

SANY s.r.o., Rožmitálská 163, 261 01 Příbram VI
tel./fax: +420 318 637 480, http://www.sany.cz, e-mail: info@sany.cz

VÁHA BEZ NÁPLNĚ
20
kg
25
kg

- 2 roky

SOLÁRNÍ SPRCHA
Druhy:

Směšovací baterie – kohoutky: - pevná nebo flexi bez dlaždice
- pevná nebo flexi spodní přívod
Směšovací baterie – páková: - pevná nebo flexi bez dlaždice
- pevná nebo flexi spodní přívod

Možnosti výběru typu solární sprchy:
Velikost:
35 litrů
pro rodinu do 6 členů k bazénu či do zahrady

50 litrů
pro vícečlennou rodinu, školky, malé sportovní oddíly

Přívod vody:
boční
hadice je vedena na povrchu,
umožňuje přemístění sprchy a její snadný úklid

spodní
vyžaduje drobnou stavební přípravu, hadice je
vedena zemí a nepřekáží, vhodné k bazénům

Armatura:
dva kohouty
(klasické ovládání)

pevná

páková
(pohodlné ovládání)

Uložení spršky:
pohyblivá

termostatická
(spustí nastavenou teplotu)

standard

Typ spršky:
tropický déšť

Časový stěnový ventil:
Uložený ca 50 cm nad zemí po zmáčknutí umožňuje pohodlné opláchnutí nohou. Po ca 8 sekundách se
automaticky uzavře. Opakovaným spouštěním lze napouštět vodu do nádob. Poskytuje pouze chladnou vodu,
neovládá se směšovací armaturou.
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