
Termodynamické panely 
= úspora energie



EnergyPanel se zabývá vývojem a vý-
robou termodynamických a solárních 
systémů. Tvoří součást skupiny podni-
ků Macral s podnikatelskou působ-
ností více než 20-ti let. Filosofie firmy 
se zakládá na kvalitě a pokračujícím 
vývoji především v ohledu na životní 

prostředí.

Základ činnosti společnosti Energy 
Panel tvoří vývoj inovativních pro-
duktů, zaměřených na úsporu energie, 
a také snaha maximálně se adapto-
vat na aktuální potřeby trhu. Výrobní 
systém firmy pracuje s certifikací 
kvality ISO: 9001 a ISO: 14001. Produkty 
mají potřebné certifikáty a jsou pod 
ochranou národních a mezinárodních 

patentů.



Termodynamický panel slouží jako výparník  
pro termodynamickou reakci. Absorbuje okolní 
teplo i sluneční záření a díky tomu ohřívá vodu  
v akumulační nádrži. 

Hlavní výhody termodynamických panelů
• Ušetří až 80% nákladů 
•  Pracují ve dne i v noci, se sluncem  

i bez slunce
•  Panel můžete umístit do exteriéru  

budovy (na střechu, fasádu, balkón,...)  
nebo do interiéru budovy (do kotelny,  
na chodbu, do technické místnosti,  
sklepa, na půdu...)

•  Poskytují stabilní a bezúdržbový zdroj  
energie

• Panely se nepřehřívají ani nezamrzají 
•  Poskytují o 30-40% větší úsporu než klasické 

solární panely
• Poskytují rychlou a efektivní návratnost
• Šetří životní prostředí i Vaší peněženku

Panel s hladkou tváří  
pro snadnou integraci

do architektury.

Termodynamické panely  
se dodávají ve čtyřech 
barevných variantách

NOVINKA 
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Materiál
Absorpční plocha
Rozměry
Hmotnost
Rozměry vstupního/výstupního potrubí
Materiál vstupního/výstupního potrubí

Termodynamický panel – TecHnické parameTry

hliník s absorpční vrstvou
3,6 m2

1960 x 920 x 20 mm
7,6 kg
5/16´´ 
Cu-Al

Teplá voda + ohřev bazénu + vytápění a chlazení
TERMOdynAMICký PAnEl



Horká voda

THERMBOIl: 
osvědčený systém pro levný ohřev 
vody

Charakteristika

Systémy ThermBoil, jsou založené na vlastnos-
tech kapalin-plynů a na pravidlech termodyna-
miky.

Systém využívá speciální chladící kapalinu 
(R134a), která je vstřikována do panelu. Pro-
chází panelem, absorbuje okolní teplo a stává 
se z ní plyn. Tento plyn se vrací zpět do sys-
tému, konkrétně do kompresoru, kde doj-
de k jeho stlačení a zahřátí na teplotu 100-
130°C, která se předává nepřímo přes výměník  
na vodu v akumulační nádrži.

Termodynamický systém je účinný do teploty kolem 0°C, v případě nižších teplot vodu 
ohřívá záložní zdroj. Systém pracuje spolehlivě při venkovní i vnitřní instalaci panelu. 

ThermBoil dosahuje topného faktoru 2,5 - 5,5 COP. 
dodává se ve variantách 200, 300 a 500 litrů. 

na výrobu jednotek ThermBoil se používají vyso-
ce kvalitní materiály odolné vůči korozi, zajišťující  
dlouhou životnost a spolehlivost zařízení.

ThermBoil je inovativní systém na ohřev 
vody založený na principu tepelného 
čerpadla. Ohřívá vodu za velice nízkých 
nákladů, stabilně po dobu celého roku. 
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SERIE E

SERIE 500

SERIE I SERIE E+I

Popis systému: termodynamický 
panel, vnitřní jednotka se zabudo-
vanou nerezovou akumulační nádrží  
a automatickou řídící jednotkou.
Vhodné pro venkovní nebo vnitřní 
instalaci panelu. 
Účinnost panelu je efektivní při 
venkovní instalaci panelu do 0°C, 
poté vodu ohřívá zabudovaný záložní 
zdroj. V případě vnitřní instalace  
panelu je systém účinný za jakýchko-
liv klimatických podmínek, po dobu 
365 dní v roce!

ThermBoil s akumulační nádrží 
500 l se vyrábí v sérii E s dvěma 
panely nebo sérii E+I s jedním  
panelem a vnitřní kondenzační 
jednotkou.  
denně je schopen dodat 500  
až 1500 l horké vody.

Popis systému: interiérová jednot-
ka, bez termodynamického panelu, 
s nerezovou akumulační nádrží, se 
zabudovanou ventilační jednotkou 
s výparníkem na bázi malého tepel-
ného čerpadla .
Vhodné převážně pro budovy, kde 
není možné instalovat externí panel. 
Jednotku nedoporučujeme instalovat 
do prašných prostor. 
Účinnost systému není závislá 
na venkovních klimatických pod-
mínkách. 

Popis systému: kombinuje princip 
termodynamického panelu a interié-
rové jednotky s výparníkem v jediném 
zařízení.
Vhodné pro všechny typy budov.  
Vnitřní jednotku nedoporučujeme  
instalovat do prašných prostor. 
Systém je účinný za jakýchkoliv klima-
tických podmínek, po dobu 365 dní  
v roce.

Technické parameTry
Velikosti akumulačních nádrží 200/300
Systém výparníku E  - termodynamický panel
 (1960 x 920 x 20 mm)
kapacita výkonu/hod.  1500 – 2500 W
Spotřeba /hod. 500 W
Záložní zdroj – el. topná tyč    2000 W
 (systém antilegionela )
materiál akumulační nádoby  nerezová ocel 
izolace akumulační nádrže polyuretanová pěna 
 40 kg/m3

Vnější obal akumulační nádrže lakovaný plech 
rozměry vnitřní jednotky se  200 L   1350 x 575 x 590
zabudovanou akumulační nádrží: 300 L   1920 x 575 x 590

Technické parameTry
Velikosti akumulačních nádrží 200/300
Systém výparníku I  - vnitřní kondenzační  
 jednotka
kapacita výkonu/hod.  1500 – 2500 W
Spotřeba /hod. 500 W
Záložní zdroj – el. topná tyč    2000 W
 (systém antilegionela )
materiál akumulační nádoby  nerezová ocel 
izolace akumulační nádrže polyuretanová pěna 
 40 kg/m3

Vnější obal akumulační nádrže lakovaný plech 
rozměry vnitřní jednotky se  200 L   1350 x 575 x 590
zabudovanou akumulační nádrží: 300 L   1920 x 575 x 590

Technické parameTry
Velikosti akumulačních nádrží 200/300
Systém výparníku E+I  - termodynamický panel  

+ vnitřní kondenzační jednotka
kapacita výkonu/hod.  1500 – 2500 W
Spotřeba /hod. 500 W
Záložní zdroj – el. topná tyč    2000 W
 (systém antilegionela )
materiál akumulační nádoby  nerezová ocel 
izolace akumulační nádrže polyuretanová pěna 
 40 kg/m3

Vnější obal akumulační nádrže lakovaný plech 
rozměry vnitřní jednotky se  200 L   1350 x 575 x 590
zabudovanou akumulační nádrží: 300 L   1920 x 575 x 590

Technické parameTry  e+i
Velikosti akumulačních nádrží 500
Systém výparníku E+I  - termodynamický panel  

+ vnitřní kondenzační jednotka
kapacita výkonu/hod.  3000 – 5000 W
Spotřeba /hod. 1000 W
Záložní zdroj – el. topná tyč    2000 W
 (systém antilegionela )
materiál akumulační nádoby  nerezová ocel 
izolace akumulační nádrže polyuretanová pěna 
 40 kg/m3

Vnější obal akumulační nádrže lakovaný plech 
rozměry vnitřní jednotky se  
zabudovanou akumulační nádrží: 500 L   2000 x 595 x 710

Pro více informací nás kontaktujte.
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Porovnání termodynamického systému 
a elektrického bojleru

Nečekejte na zvýšení cen  
za energie, šetřete svoje úspory! 

příkon běžného elektrického bojleru 
2000 - 2500 W
příkon termodynamického systému 
500 - 700 W

příklad porovnání  
domácnost 3-5 členů, průměrná denní 
spotřeba 200l TUV: 
denní spotřeba elektrického bojleru  
12 kWh
denní spotřeba s termodynamikou 
2,5 kWh

díky nízké spotřebě 
el. energií pomáhá 
snižovat emise CO2

Porovnání ročních nákladů na ohřev vody 
podle průměrné denní spotřeby

Elektrický průtokový ohřívač
Elektrický bojler
Plynový kotel
klasické solární panely
Termodynamické panely

Zdroj oHřevu vody 100l/den 200l/den 250l/den 300l/den 400l/den

12 500 kč
5 000 kč
3 000 kč
2 500 kč
1 100 kč

25 000 kč
10 000 kč
6 000 kč
5 000 kč
2 200 kč

31 250 kč
12 500 kč
7 500 kč
6 250 kč
2 750 kč

37 500 kč
15 000 kč
9 000 kč
7 500 kč
3 300 kč

50 000 kč
20 000 kč
12 000 kč
10 000 kč
4 400 kč

úspora 
s termodynamikou

90%
80%
60%
55%

Roční náklady jsou počítány za spotřebovanou energii. Hodnoty jsou orientační, mohou se lišit dle sazeb a cen za energie. U klasických 
solárních panelů je počítáno s pokrytím 50% spotřeby, zbylé náklady jsou na ohřev TUV elektřinou. Termodynamické panely počítají se 100% 
pokrytím spotřeby.

Mapa intenzity a účinnosti slunečního 
svitu v ČR

Podmínky pro využití sluneční energie 
na území České republiky jsou poměrně 
dobré, celková doba slunečního svitu 
se pohybuje od 1 400 do 1 700 hodin  
za rok dle lokality.
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Thermboil cumple con el 

apartado de contribución 

solar mínima de ACS del 

CTE para nueva 

edificación. 

úspora + ekologie
 Energeticky úsporný systém 
 pro ohřev vody. Ušetří až 80% nákladů!  
 Poskytují o 30-40% větší úsporu  
 než klasické solární panely. Ohřejí 5x více vody 
 než solární systémy. Rychlá a efektivní návratnost.
 Šetří životní prostředí i Vaší peněženku.

bez ohledu na počasí
  Poskytuje teplou vodu za každého počasí, ve větru a dešti.  

Nejsou závislé na slunečním svitu, ale na okolní teplotě. Účinné  
365 dní v roce bez nutnosti záložního zdroje.

dlouhá životnost
  Na výrobu se používají vysoce kvalitní materiály odolné vůči ko-

rozi, zajišťující dlouhou životnost a spolehlivost zařízení. Poskytují 
stabilní a bezúdržbový zdroj energie.

jednoduchá montáž
  Snadně se instalují, váha pouhých 8kg! Panel můžete umístit do exte-

riéru budovy (na střechu, fasádu, balkón,...) nebo do interiéru budovy 
(do kotelny, na chodbu, do technické místnosti, sklepa, na půdu...). 
Panely lze montovat vertikálně nebo horizontálně. 
Panely se nepřehřívají ani nezamrzají.

Výhody systému

ohřeje 200 litrů 

vody za 6 kč
 80% úspory běžných nákladů!

Ukázky realizací
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Váš prodejce


