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Пропонуємо співпрацю

Підберемо обладнання, під кожного клієнта, враховуючи його потреби.

❑ За допомогою теплових насосів можемо зробити опалення, кондиціонування і гаряче 

водопостачання, знизивши споживання електроенергії у 3-4 рази.

❑ За допомогою сонячних колекторів можемо зробити гаряче водопостачання, підігрів 

басейну і підтримку опалення та знизити навантаження на мережу та споживання 

елекроенергії.

❑ За допомогою сонячної електростанції создамо комфорт, працездатність всього

необхідного електрообладнання коли відключають світло, безкоштовну зарядку 

електромобіля, або просто бізнес по типу пасивного доходу.

❑ Smart-технології зробимо будинок комфортним та безпечним.

Кожне рішення індивідуальне. Тому тільки зрозумівши потребу клієнта, його 

побажання, та можливість реалізації, можна запропонувати систему.


Покоління свідомої енергії

http://sunhouse.com.ua/


Потреби замовників

Основні задачі, з якими ми вирішуємо питання:

➢ Великі рахунки на електроопалення та підігрів води

➢ Є бажання заробляти на «зеленому тарифі»

➢ Недостатня виділена потужність для будинку (немає можливості повноцінно 

використовувати електрообладнання одночасно)

➢ При відключенні мережі не працює обладнання (насоси циркуляції системи 

опалення, насос водопостачання, освітлення та інше.)

➢ Немає можливості встановити бензогенератор

➢ Підігрів басейну 

➢ Smart-системи допоможуть з управлінням, наглядом та безпекою будівлі

Різні задачі можуть реалізовуватися як окремо так і комплексно, в залежності від 

побажань замовника та можливості реалізації відносно об’єкту.
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Сонячна електростанція

 Сонячна електростанція (СЕС) - це система, яка використовуючи енергію
сонця, виробляє електричний струм.

 Навіщо вона потрібна? Чим вона може бути корисна?

 Сонячна електростанція це комфорт, працездатність всього необхідного
обладнання коли відключають світло, безкоштовна зарядка електромобіля
або просто бізнес по типу пасивного доходу.

 Пропонуємо тільки найкращих виробників сонячних панелей Sunpower (25 
років повної гарантії) та Sharp (повна гарантія 15 років), та додаткового 
обладнання інвертори (від 5 до 10 років гаранія), алюмінієва система 
кріплень, та інше).

 А також LiFePo акумулятори з гарантією 10 років та Li-Ion акумулятори для 
автономної роботи  
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Сонячний колектор

 Сонячні гелеосистеми за допомогою колекторів

перетворять сонячну енергію в корисне тепло. Тепло, що

генерується в сонячних колекторах, передається робочим

середовищем в ємність для води, в якій воно

накопичується.

 Дизайн

 Однотонний колір корпусу колектора і темно-синій синьо-

чорний відтінок поглинача.

 Висока міцність

 Гарантія тривалого терміну служби пристрою -

нержавіюча сталь - матеріал, який використовується для

виготовлення корпусу.

 Може бути встановлений на будь-який дах

 Спеціально розроблені монтажні комплекти з нержавіючої

сталі та алюмінію забезпечують швидку і безпечну збірку

колекторів на будь-якій покрівлі з будь-якою покрівлею.
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Smart-технології    
розумний будинок

 Smart-технології або розумний будинок TM BRON



 Технології не стоять на місці і кожен день розвиваються.

На сьогодні ми можемо Вам запропонувати системи, котрі

допоможуть контролювати Ваш будинок або квартиру на

відстані, за допомогою смартфону. Причому Вам не треба

переробляти тільки-но зроблений ремонт, бо усі системи

та датчики безпровідні (крім камер)!

 Використовуючи таку систему, Ви можете бути

спокійними, залишаючи будинок без нагляду людини.

 НАШ ПРОМОКОД Sunhouse@bron2021 для отримання

знижки за комплект обладнання.

 Гарантія на обладнання 3 роки!
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Тепловий насос для опалення

Тепловий насос - пристрій, який переносить розсіяну теплову енергію повітря в опалювальний

контур, або просто кажучи переносить тепло із одного середовища в інше. Принцип роботи

теплового насоса заснований на оберненому циклі Карно.

Пропонуємо тільки сертифікованих європейських виробників теплових насосів повітря-вода,

повітря-земля для опалення, гарячого водопостачання і охолодження приміщень. Обладнання

адаптоване для особливих потреб навіть самих вимогливих клієнтів..

Переваги теплових насосів:

• Повне управління системою теплового насосу через інтернет – ПК, смартфони і планшети

• Абсолютно безпечний для людини і навколишнього середовища.

• Дозволяє стати незалежним від зростання цін на паливо.

• Не потребує обслуговування і періодичних перевірок

• Беручи 1 кВт електроенергії видає до 5 кВт теплової енергії!

• Простий у монтажі та експлуатації
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Тепловий насос для ГВП

Тепловий насос для ГВП - пристрій, який переносить теплову енергію надлишкової

температури повітря в котельній, в буферну ємність гарячого водопостачання. Принцип роботи

теплового насоса заснований на оберненому циклі Карно.

Sunex Gelbi - сертифікований польський виробник теплових насосів повітря-вода, для гарячого

водопостачання. Обладнання адаптоване для налаштування за допомогою інтернету. На ринку

Європи успішно працює 5+ років.

Переваги теплових насосів SUNEX:

• Нагріває за добу до 1000л води, використав перегріте повітря котелень або кухонь, яке

охолоджує.

• Повне управління системою теплового насосу через інтернет – ПК, смартфони і планшети

• Абсолютно безпечний для людини і навколишнього середовища.

• Дозволяє стати незалежним від зростання цін на паливо.

• Беручи 600 Вт електроенергії видає до 4,2 кВт!

• Простий у монтажі та експлуатації.
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ГВП, підігрів басейну, опалення Сонячні колектори. Підігрів басейну Сонячні колектори ГВП, СЕС

Сонячна електростанція Інвертор СЕС Блок акумуляторів Lifepo

sunhouse.com.ua | 8

Приклади реалізованих проектів
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Ми будуємо майбутнє

КОНТАКТИ

Компанія SUNHOUSE

Офіційний представник Sunex (Польща) та Sharp (Японія) в Києві

+38 (098) 60 60 474 Telegram, WhatsApp, Viber

info@blocks.com.ua

https://Sunhouse.com.ua

Соціальні мережи:

FB: fb.com/sunhouse.com.ua 

Instagram: instagram.com/sunhouse.com.ua/

Канал Telegram: t.me/SunHouseComUa
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