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Představení společnosti Tri energo s.r.o.
Společnost Tri energo s.r.o. byla založena v roce 2000. Dynamický růst a rozmach našeho podnikání v oblasti alternativních zdrojů
energií, jako jedné z divizí společnosti BANETEL s.r.o., vyvolal nutnost osamostatnit tuto činnost a od roku 2012 ji dále rozvíjet již jako
samostatnou společnost – Tri energo s.r.o.
Máme více než 15 let zkušeností s celou řadu projektů v oblasti alternativních zdrojů energií jak pro domácnosti, bytové a rodinné domy,
tak i pro administrativní a průmyslové objekty.
Specializujeme se na projekty s využitím fotovoltaických systémů včetně bateriových úložišť a fotovoltaických systémů v kombinaci
s tepelným čerpadlem.

Našim klientům zaručujeme:
- Kvalitu použité technologie i montáže.
- Úsporu až 80% provozních nákladů.
- Ve většině případů návratnost 6 - 12 let.
- Garanci dlouhodobé záruky a bezproblémového servisu.

Navrhujeme a realizujeme kompletní energetická řešení:
• Fotovoltaické elektrárny na klíč
Pro naše zákazníky zajišťujeme kompletní dodávku od zajištění energetického auditu, technického návrhu, projekce a výstavbu síťových i
hybridních elektráren s ukládáním energií do bateriových záloh včetně následného servisu spojeného s dálkovým přístupem k jednotlivým
instalovaným systémům.

• Fotovoltaické elektrárny v rámci dotačních programů
Aktivně vyhledáváme aktuální dotační programy spojené s výstavbou fotovoltaických systémů a bateriových úložišť a zajišťujeme kompletní
administrativu konkrétního dotačního programu.

• Hybridní fotovoltaické elektrárny v kombinaci s tepelným čerpadlem
Spolupracujeme s renomovanými společnostmi EUROSYSTEM IVT a Viessmann, které jsou výrobci prvotřídních a vysoce účinných
tepelných čerpadel typu voda – vzduch i voda – voda. Pro klienta je vždy vypracována hloubková analýza energetických potřeb a toků
energií v daném objektu tak, aby bylo dosaženo optimálních provozních parametrů a dlouhé životnosti tepelného čerpadla a navrženého
fotovoltaického systému.

• Nabíjecí stanice pro elektromobily
Na projektech a výstavbě nabíjecích stanic pro elektromobily spolupracujeme se společností Del a.s., která vyvíjí a vyrábí vlastní řadu
střídavých i stejnosměrných nabíjecích stanic. Nabíjecí stanice je možné provozovat jako veřejné včetně účtování plateb za nabíjení
pomocí RFID čipů.

• Příprava a realizace zakázky
Kompletní zajištění zakázky od vzniku vlastního obchodního případu až po samotnou realizaci se snažíme zajišťovat převážně vlastní
kapacitou administrativních a technických pracovníků, nebo ve spolupráci a s podporou obchodních partnerů. Tímto se snažíme
garantovat deklarovanou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb.

VST-MGL GEMINI FULL BLACK
365-370 Wp / 120 článků

WST-MGL GEMINI

370-380 Wp / 120 článků

Větší účinnost a úspornost

Prvotřídní kvalita od jednoho z nejlepších výrobců
Při výběru fotovoltaického panelu je důležité brát v potaz, že zařízení musí
fungovat spolehlivě a dlouhodobě, mnohdy i více jak 20 let a zároveň si
zachovat stále konstantní výkon. Proto je velmi důležité zvolit kvalitní a
spolehlivý panel, který Vám zaručí požadovaný vysoký výkon desítky let.
Výrobce panelů WINAICO se specializuje na výrobu panelů prvotřídní kvality.

Dlouhodobá zkušenost

Máme tisíce spokojených zákazníku po celém světě
Panely WINAICO vyrábíme a prodáváme již od roku 2008, díky tomu se
celosvětově řadíme k nejstarším výrobcům panelů. Jakožto rodinná ﬁrma si
od začátku zakládáme na komunikaci a přístupu k našim zákazníkům.
Přesto, že dodáváme panely po celém světě, stále je pro nás důležitý osobní
přístup, proto máme mnoho vlastních mezinárodních poboček. WINAICO si
zakládá především na spolehlivosti, přístupu k zákazníkům a vysoké kvalitě
výrobků. Důležitá je pro nás i spolupráce s našimi partnery a naší výrobou,
díky které máme tisíce spokojených zákazníků.

Lepší ochrana

Pojištění 3 v 1 pro celý fotovoltaický systém

Fotovoltaické panely zanačky WINAICO se vyznačují především vynikající
kvalitou, inovativním designem, dlouhodobou životností a bezpečností. Při
koupi panelů WINAICO nabízíme i možnost pojištění panelů proti
mechanickému poškození při manipulaci nebo poškození při přerušení
provozu či jeho poklesu. Toto pojištění nabízíme pro Vaši komplexní ochranu
pro celý fotovoltaický systém.
V případě zájmu požádejte Vašeho prodejce o více informací. Pokus se
rozhodnete pro pojištění, první rok je zdarma.

TEPELNÁ ČERPADLA IVT
Tepelná čerpadla čerpají energii z venkovního prostředí a přenáší ji do vnitřního
prostoru Vašeho domu či ﬁrmy. Mají nízkou spotřebu a hlavně jsou ekologické.
Nabízíme instalaci na klíč.

Tepelná čerpadla připravená pro propojení s FV

FUNKČNÍ PROPOJENÍ IVT AIR X
A FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Jednoduché řízení tepelného čerpadla
Bezpotenciálový vstup pro regulátor FV
Při přebytku elektřiny zvýšení teploty vody v
zásobníku teplé vody a v akumulátoru tepla
pro topný systém

Pokročilé řízení

Rychlý servis a technická podpora s krátkým dojezdem

Propojení přes EMS bus (dostupné v
průběhu roku 2021)
Tepelné čerpadlo přizpůsobuje příkon
(výkon) aktuálnímu množství přebytků
elektřiny z FV
V létě chladí pouze když je elektřina z FV
(volitelné)

Sortiment dalších značek tepelných čerpadel

Zásobník teplé vody

Technická řešení s akumulací teplé vody, topné vody a případně i chladicí vody
Regulace přizpůsobená pro komunikaci s FV

Montážní a servisní ﬁrmy plošně v celé ČR

– HELIOTHERM vzduch/voda – tepelná čerpadla s mimořádně nízkou hlučností
– ECOGEO země/voda – tepelná čerpadla pro topení a chlazení s využitím
odpadního tepla.

Kombinovaný zásobník ohřívaný tepelným
čerpadlem s elektrickou patronou 230 V,
napájenou a řízenou pouze z FV

Akumulátor topné vody

Přehříván nebo podchlazen tepelným
čerpadlem na základě pokynu z regulátoru
FV

Reference

Pro kontaktování prodejce z vašeho regionu volejte:

+420 730 157 367
Tri energo s.r.o.
Traťová 3/653
619 00 Brno
IČ: 26230534

www.trienergo.cz

Firma Tri energo, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 37662

