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Měnič - DEYE
• nabízíme jeden z nejprodávanějších 

produktů na trhu
• obsahuje chytrý modul, u kterého lze nastavit, 

kdy elektřinu ze sítě nakupovat (za nízké sazby) 
a kdy ji zase do sítě prodávat.

• obsahuje přepěťovou ochranu 2. stupně AC/DC
• součás� je wifi modul
• možnost připojení na elektrocentrálu

Baterie - PYTES
• nabízíme bezpečnou, vysoce výkonnou 

baterii pro domácí systém ukládání energie.
• nízké provozní teploty -10°C ~ 50°C
• možnost nabíjení do 100% své kapacity
• nominální energie 5.12 kWh
• životnost - 6000 cyklů, nebo 10 let

Set (měnič + baterie)
• baterie komunikují s měniči s rozhraním „BSM“
• rychlejší a efek�vnější instalace

Akumulace energie
pro domy a podniky
—
Sami si energii vyrobíte a sami si ji 
spotřebujete. To je nejefek�vnější 
hospodaření s vyrobenou energií!
—
PRO MONTÁŽNÍ FIRMY 
MÁME SKLADEM MĚNIČE, 
BATERIE A SETY.

obchodní poradenství
+420 722 512 570
energe�ka@hu�ra.cz
 

technické poradenství
+420 607 035 707
energe�ka@hu�ra.cz
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Tepelná čerpadla
—
Sami si energii vyrobíme a sami si ji 
spotřebujeme. To je nejefek�vnější 
hospodaření s vyrobenou energií.

Pro tuto oblast dodáváme měniče 
a baterie, které máme pro montážní 
firmy skladem. 

Technologie
Nabízíme špičkovou technologii tepelných čerpadel 
na principu vzduch-voda, což je alterna�vní způsob 
topení pro rodinné domy. 

Tepelná čerpadla - AOKOL
• nízké provozní náklady - až 75 % tepelné energie 

čerpá z okolního prostředí
• dlouhá životnost a záruka 5 let
• čisté a bezpracné vytápění
• ekologické řešení
• možnost topení i chlazení

Tepelná čerpadla
—
Jedná se o chytrou a ekologickou 
inves�ci pro vytápění rodinného domu.
—
PRO MONTÁŽNÍ FIRMY 
MÁME SKLADEM.
—
DODÁNÍ MOŽNÉ IHNED.

obchodní poradenství
+420 722 512 570
energe�ka@hu�ra.cz
 

technické poradenství
+420 720 986 763
energe�ka@hu�ra.cz
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