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Soproni strand
• Megrendelő: SOPVÍZ Zrt.
• Soproni Lővér strand kültéri gyermekmedence fűtése, kültéri nagymedence
kiegészítő fűtése felesleges energiával
• 86,25 m2 kollektor felület
• Átadás éve: 2007
• Mérési adat nem áll rendelkezésre, a strandszezon idején a gyermekmedencét
30°C-ra, 2 óra alatt fűti fel a rendszer, a nagymedence a korábbi évekhez képest
3°C-kal magasabb hőmérsékletre melegíthető

Szilas Park társasház
•
•
•
•
•

Megrendelő: Dalkia Energia Zrt.
Budapest, XVI. kerület Szilas Park társasház előfűtő tartályának melegítése
117,48 m2 kollektor felület
Átadás éve: 2009
Hozam: 850 kWh/m2/év, 12°C előremenő fűtése 22°C fokra

TESCO hűtési rendszer
• Megrendelő: Regale Klímatechnikai Kft.
• Dunakeszi Tesco áruház 35 kW-os abszorbciós hűtő berendezésének
ellátása hővel.
• 146,85 m2 kollektor felület
• Átadás éve: 2009
• Hozam: 300 W/m2 nyáron, 5000 literes puffer tartályban állandó 95°C
tartása, használati melegvíz készítés friss-víz modullal, áruház
fűtésrásegítése

Százhalombattai uszoda
• Megrendelő: Százhalombatta Város Önkormányzata (ÖkoValentia Kft.)
• Százhalombattai Szalai János Fedett Uszoda 3 db beltéri medencéjének
fűtése eltérő hőmérsékleti igény szerint egy kollektor mező használatával,
használati melegvíz készítés
• 154,20 m2 kollektor felület, direkt medence hőcserélő fűtés
• Átadás éve: 2009
• Mérési adat még nem áll rendelkezésre

Siófok – magánpanzió
• Megrendelő: Varga Imre (Solergy Kft.)
• 24 szobás panzió téli fűtési temperálására és használati melegvíz
előállítására
• 40,05 m2 kollektor felület, 2000 liter puffer, 3 db 200 literes HMV tároló
• Átadás éve: 2007
• Hozam nincs mérve, számítások szerint 40% megtakarítás az éves fűtési és
használati melegvíz készítésre fordított energiából

Foktői – önkormányzati intézmény együttes
• Megrendelő: Foktő Község Önkormányzata (SonnenKG)
• Foktői Magyar László Általános Iskola sportcsarnokának, napközis
konyhájának és óvodájának melegvíz ellátása.
• 30,84 m2 kollektor felület, 1500 liter tároló kapacitás (több rendszer)
• Átadás éve: 2009
• Mérési adat még nem áll rendelkezésre, de várhatóan 80% megtakarítás
éves szinten a melegvíz előállítására fordított energiának.

Munkásszálló - Budapest
• Használati melegvíz készítő rendszer, tisztán COMFORT XL technológiával
• Megrendelő: BP Ingatlan Kft.
• 48 szobás munkásszálló melegvíz ellátása COMFORT XL napkollektoros
rendszerrel
• 102,8 m2 kollektor felület, 6000 liter puffer tároló, FWM150 friss-víz modul
használata (percenként 150 liter melegvíz)
• Átadás éve: 2010
• A napkollektoros rendszer mérési eredménye még nem elérhető

Hotel Dráva Resort**** - Harkány
• Melegvíz készítő, medencevíz melegítő, fűtésrásegítő napkollektoros rendszer, 20
kW-os napelemes hálózatba tápláló áramtermelő rendszer
• Megrendelő: O&R Kft.
• Napi 6000 liter használati melegvíz készítése, beltéri medence vizének fűtése,
maradék hővel a fűtésrásegítés
•205,6 m2 kollektor felület, 6000 liter puffer, FWM225 friss-víz modul használata
(percenként 225 liter melegvíz), direkt medence fűtés hőcserélővel
•144 m2 monokristályos napelemes, 20 kW-os hálózatba tápláló napelemes rendszer
• Átadás éve: 2010
•A napkollektoros rendszer mérési eredménye még nem elérhető, a napelemes
rendszer teljesítménye online megtekinthető a www.sunnyportal.com oldalon

További nagyobb rendszerek
Balatonakali - Balatonturist Kempingek: használati melegvíz,
94 m2 kollektor.
Hajdúszoboszló- Barátság Szálloda: használati melegvíz, fűtés-rásegítés, medencevíz melegítés,
48 m2 + 120 m2 kollektor
Hajdúszoboszló - Társasház, 60 lakásos: használati melegvíz, medencevíz melegítés
50 m2 kollektor
Biharkeresztes - Gimnázium és Szakközépiskola: használati melegvíz, öntözővíz,
27 m2 kollektor
Kecskemét - Tápszergyár: használati melegvíz, technológiai melegvíz,
52 m2 kollektor
Szombathely - Lakos kertészet : üvegház talajfűtése
336 m2 kollektor
Dabas - Újvári kertészet: üvegház talajfűtése
96 m2 kollektor
Használati melegvíz termelő rendszerek:
családi házak, panziók, üdülők, motelek:
Több mint 680 rendszer, 2,5 - 15 m2 kollektor rendszerenként.
Komplex rendszerek
használati melegvíz, fűtés-rásegítés, medencevíz melegítés, családi házak, társas házak, panziók, hotelek, kempingek, ipari üzemek:
Több mint 350 rendszer, 10 - 40 m2 kollektor rendszerenként.

