
Jauna apkure

SolvisVital.

daudzdzīvokļu 
mājām

viesu namiem un 
hoteļiem

uzņēmumiem pansionātiem un 
slimnīcām

sporta kompleksiem bērnudārziemsabiedriskajām un 
municipālajām ēkām

Apkures un ūdens uzsildīšanas moduļu 
sistēma ar intelektuālu kontroli 
paredzēta …



Pamata principi2

Ekonomiskums

Karstais ūdens sadzīves 
vajadzībām, kas atbilst visām 
higiēnas prasībām

Ienesīgums

Viegla sistēmas 
modernizācija

Energoefektivitāte
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Mēs vēlējāmies optimizēt siltuma 
ražošanas procesu un apstājāmies 
pie ūdens.

Eksistē daudz dažādu enerģijas avotu. Bet kā ar to palīdzību iegūt drošu un ekonomisku 
siltumu? Tika atrasts vienkāršs risinājums: mūsu mājas tiks apsildītas nevis ar naftu vai 
gāzi, bet ar ūdeni. 

Saules siltuma akumulatora konstrukcijā paredzēta patentēta siltuma saglabāšanas sistēma,  
kas nodrošina ilgstošu karstā ūdens padevi un apkuri.

apkuresiltuma  
avots

Ūdens apkures sistēmas bufera 
uzkrājējs ar stratifikācijas efektu (ūdens 
noslāņošana pēc temperatūras).

Sadzīves ūdens 
uzsildīšana notiek 
caurplūdes režīmā, tikai 
ūdens patēriņa laikā. 
Nekādas „nostāvēšanās”, 
vienmēr svaigs, tekošs 
ūdens.

Uzkrājēja tvertne ar karstu 
ūdeni, tā ir īsta SolisVital 
apkures iekārtas sirds , kurā 
efektīvi izmantotas karstā un 
aukstā ūdens fizikālās īpašības. 
Vai ir iespējams izstrādāt 

apkures sistēmu, kas ir spējīga 
pārregulēties uz naftu, gāzi, 
ģeotermālo siltumu vai saules 
enerģiju? Sistēmu, kas apdomīgi 
un taupīgi vadīs dažādus siltuma 
avotus? 

Jā, var!  
Nākamajās lapaspusēs Jūs 
uzzināsiet par tehniskiem 
„brīnumiem”, kas atrisina šos 
jautājumus.
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Siltumenerģijas avoti

Neatkarīgi no tā, kādu enerģijas 
avotu Jūs esat izvēlējušies šodien, 
nākotnē Jums vienmēr ir iespēja 
mainīt to uz citu.
Neviens no mums nav gaišreģis, neviens nevar precīzi paredzēt, kādi enerģijas veidi ar laiku 
būs dārgāki vai lētāki. Saules enerģija ir neizsmeļama, mēs varam optimāli izmantot šo 
resursu jau šodien vai viegli pāriet uz tā izmantošanu tuvākajā nākotnē.

Katls / centrālā apkure

Gāze

Šķidrā degviela

Saules enerģija

TEC 
Elektriskie sildītāji

Līdz šim, atdodot priekšroku vienam enerģijas veidam Jūsu objekta nodrošināšanai ar siltumu, Jūs 
stāvējāt sarežģītas izvēles priekšā, vai nu šo lēmumu nevarēja mainīt turpmāk, vai arī enerģijas avota 
maiņa paredzēja lielus izdevumus. Sistēma SolvisVital turpretī, pateicoties standartizētam pieslēgumam, 
paredz iespēju izmantot dažādus enerģijas avotus un regulēt tos.

moduļu  
kombinētā  
sistēma

plaša konfigurāciju 
un komplektāciju 
izvēle.

integrācija ar citām 
sistēmām

realizācija 
ar nelielām 
investīcijāmKoksnes granulas /  

skaidas

„Siltuma menedžeris”. 
Bufera uzkrājējs ar 

stratifikācijas efektu.

Sistēma
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SolvisVital

Viens par visiem 5

Siltuma patērētāji

SolvisVital:  
Siltuma menedžeris ar visaugstāko 
efektivitāti, dažadību un higiēnu.

Investējot SolvisVital, Jūs iegūstat kompleksu sistēmu sadzīves ūdens uzsildīšanai 
un apkures sistēmu ar maksimālo energoefektivitāti. Šī moduļu sistēma vienlaicīgi ir 
kompakta un elastīga, īpaši piemērota dzīvojamo māju modernizācijai un jaunbūvēm.

Ūdens 
uzsildīšana

Nepieciešamā 
apjoma 
cirkulācija

Apkure

Dzīvokļu 
iekārtas apkurei 
un ūdens 
uzsildīšanai

Vietējais 
siltumtīkls

Intelektuālā regulācija ļauj izvairīties no sistēmu interfeisu nesaskaņotības, tā izslēdzot neattaisnotas, 
kļūdainas investīcijas. Visi mezgli, rūpnīcas komplektācijas, garantē maksimālo iekārtas drošumu, kā arī 
vienkāršas un pieejamas papildus komplektācijas iespējas, lai arī kādu enerģijas avotu Jūs neizvēlētos 
šodien vai nākotnē.

Sistēma SolvisVital – tas ir drošs, elastīgs un ilglaicīgs risinājums augošu energonesēju cenu un 
pastāvīgu higiēnas prasību pastiprināšanās apstākļos. Tā sekmīgi strādā jau daudzus gadus, un 
uzstādīto sistēmu skaits nepārtraukti aug.

Sistēmas darba 
monitorings un 

kontrole

Regulējama sistēma 
karstā ūdens 
sagatavošanai sadzīves 
vajadzībām



Apkures sistēmas atjaunošana6

Vienmēr nepieciešamais 
karstā ūdens daudzums

Vienmēr svaigs karsts ūdens

Ekoloģija un higiēna

Ekonomija realizācijas laikā
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Pirmais solis uz energoefektīvu 
apkures sistēmu – mūsdienīga 
sadzīves ūdens uzsildīšana.

Cilvēkiem nepieciešama silta duša. Tā ir pamatvajadzība, kas pastāv vienmēr neatkarīgi no 
apkures sistēmas kvalitātes.
Tieši sadzīves vajadzību ūdens uzsildīšanas jautājuma atrisināšana kļūst par pirmo soli 
objektu siltummezglu modernizācijā.

Parasts rezervuārs satur lielu ūdens 
daudzumu, kas patērējas ar dažādu 
ātrumu, reizēm dažu dienu laikā.

Sistēmā SolisVital tas notiek 
savādāk: patentēts bufera uzkrājējs 
ar stratifikācijas efektu satur 
pietiekošu karstā ūdens daudzumu 
augšējos slāņos, lai jebkurā 
brīdī varētu izmantot siltu dušu. 
Apakšējā rezervuāra daļā notiek 
atdzesēšana, un iegūto auksto 
ūdeni var izmantot, piemēram, 
apsildīšanas katla atdzesēšanai. 
Siltums paliek sistēmā un nepamet 
to. 

Rezultātā, tiklīdz Jūs sākat uzsildīt 
ūdeni ar SolvisVital palīdzību, 
apkures sistēmas efektivitāte 
paaugstinās.

1. solis 

Sadzīves ūdens 
uzsildīšanas 
modernizācija

Pēc atvaļinājuma Jums nāksies 
iet dušā un lietot sastāvējušos 
rezervuāra ūdeni?
„Ūdenim ir obligāti jātek” – šī 
higiēnistu frāze ir Solvis Vital likums. 
SolvisVital garantē augstākos 
higiēnas standartus, tāpēc 
legionellas baktērijai izredžu 
vienkārši nav.

Ar SoulisVital  
svaigs ūdens Jums būs vienmēr.

2. solis

Apkures 
pieslēgšana 
sistēmai

3. solis

Papildināšana, 
piemēram,  
ar saules 
enerģiju
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„Siltuma menedžera” 
lielās iespējas

Pēc pirmā soļa – sadzīves ūdens uzsildīšanas sistēmas modernizācija – speriet nākamo soli. 
Izdevumu samazināšanai modernizējiet apkures sistēmu.

Buferu uzkrājējs ar stratifikācijas efektu vienlaicīgi nodrošina ar karsto ūdeni un 
regulē komfortablu telpu apsildi. Katls var strādāt ilgi un uzpildīt rezervuāru. 
Tas ir ļoti efektīvi, pateicoties nelielam ieslēgšanās/izslēgšanās skaitam. Tādā 
veidā pagarinās katla kalpošanas laiks. Tas pastāvīgi strādā „komfortablā 
režīmā”. 

Katru reizi, kad vajadzīga apkure, „siltuma menedžeris” nekavējoties iesaistās 
darbā. Bet katls šajā laikā var atpūsties. Tas sāks strādāt tikai tad, kad 
temperatūra uzkrājējā pazemināsies līdz noteiktam līmenim. Tāpēc katls Jums 
kalpos ilgi un efektīvi.

Temperatūras mērījumi rāda:
Siltuma padeve ir tikai tur, kur 
tā ir vajadzīga. Aukstais ūdens 
paaugstina papilduzsildīšanas 
efektivitāti.

1. solis

Sadzīves ūdens 
uzsildīšanas 
modernizācija

2. solis

Apkures 
pieslēgšana 
sistēmai

3. solis

Papildināšana, 
piemēram,  
ar saules  
enerģiju
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… aktuāli šodien un vienmēr.

Jūs paši izlemsiet, kad Jūsu apkures sistēmai jābūt adaptētai jauniem apstākļiem. 
SolvisVital vienmēr ir gatavs!

Situācijas var izveidoties dažādas. Ja, piemēram, uzreiz notiek saules iekārtas 
instalēšana, tad kopējās investīciju summas refinansēšanu nepieciešams 
īstenot, palielinot modernizācijas izdevumu maksu. Citā gadījumā bezmaksas 
saules enerģija kļūst aktuāla tikai no tā brīža, kad pēc pāris gadiem tiks 
saremontēts jumts. Izdevīga var kļūt pāreja uz citiem enerģijas avotiem. Var 
mainīties siltuma un elektroenerģijas ražošanas un pārdošanas apstākļi.

Lai arī kādu risinājumu Jūs plānotu, SolvisVital „domā” kopā ar Jums un 
seko Jūsu stratēģijai.

3. solis

Papildināšana, 
piemēram,  
ar saules  
enerģiju

Sistēmas papildināšana ar saules 
enerģētikas iekārtu būtiski atslogo 
katlu.

Jūs izvēlaties optimālo enerģijas veidu 
– mēs veicam visu pārējo.

Saules 
enerģija BHKW

Koksnes 
granulas

1. solis

Sadzīves ūdens 
uzsildīšanas 
modernizācija

2. solis

Apkures 
pieslēgšana 
sistēmai 
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Enerģijas daudzuma, kas ir nepieciešams objekta 
telpu apkurei, cirkulācijai un karstā ūdens 
patēriņam, noteikšana ar SolvisPrelog palīdzību.

Iepriekšējā analīze ar SolvisPrelog datora programmas 
palīdzību dod iespēju, nospiežot vienu pogu, iegūt 
visu izejas datu detalizētu vērtējumu, kas nepieciešams 
sadzīves ūdens uzsildīšanas aprēķiniem:

• dienas ūdens patēriņš: svarīgs, piemēram, precīzai 
saules kolektora parametru noteikšanai

• maksimāls 10minūšu patēriņš: ūdens apjoma 
aprēķins, kas vienmēr ir pieejams

• maksimālais patēriņš sekundē: ūdens uzsildīšanas 
parametru aprēķināšanai lietošanas laikā

• dati par maksimālo un vidējo patēriņa apjomu: 
sadales optimizācijai.

SolvisPrelog nodrošina augstu plānošanas drošumu 
pirms iekārtas montāžas darbu uzsākšanas.

Rezultātā būtiski uzlabojas sistēmas higiēna un 
rodas iespēja ieekonomēt līdz 40% izdevumu.

Kas tas ir? Ļoti vienkārši: detalizēta katra konkrēta objekta projektēšana, saskaņota montāža 
un sistēmas darba kontrole var nodrošināt būtisku ekonomiju.

Mēs to dēvējam par saskaņotu 
darbību.

Sagatavošana
Iepriekšēja sistēmas rādītāju analīze 
ar SolvisPrelog palīdzību.

Jūsu ēka ir kā sistēma, kurai nepieciešama 
periodiska modernizācija. Ar pareizo stratēģiju 
un kompetenta speciālista palīdzību Jūs varat 
kontrolēt šo procesu.

Izmaiņas notiek dēļ:

• cenu pieauguma, īpaši, uz energoresursiem,

• izmaiņām likumos un citos normatīvajos aktos,

• izmaiņām lietotāju ieradumos,

• tehniskām inovācijām.

Bieži iekārtas modernizāciju var veikt ātrāk, 
ekonomiskāk, nesagādājot lielas neērtības 
nomniekam, nekā veicot citus pasākumus

Jebkurā brīdī SolvisVital var pieskaņot jauniem 
apstākļiem.

Plānošana
Integrētā plānošana  
ar ēkas stratēģiskā plāna attīstīšanu.
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Solvis pieturas pie kompleksas pieejas efektivitātes paaugstināšanai. Rezultātā notiek 
enerģijas patēriņa samazināšanās, tiek ieviesta atjaunojamu resursu izmantošana, 
samazinās ūdens patēriņš.

Mūsu klienti sauc to vienkārši: 
ilgstošs kalpošanas termiņš.

Montāža
Rūpīgi sagatavota montāža  
ar iepriekš noskaidrotiem „krustpunktiem”.

Speciālisti ar sagatavotu un apmācītu brigāžu 
palīdzību droši un ātri ievieš ieplānoto sistēmas 
koncepciju dzīvē.

SolisVital aprīkojuma īpatnības:

• viena sistēma – daudzveidīgs pielietojums

• pārbaudīti standarta mezgli drošās kombinācijās

• papildus komplektācijas iespējas

• ekspertu apmācība paaugstina kvalitāti un drošību

• patstāvīga uzņēmuma kompetences izaugsme

• droša ekspluatācija pēc montāžas pabeigšanas

Drošība
Ilgstoša apkalpošana, 
piemēram, iekārtas optimizācija ar 
monitoringa palīdzību.

Precīza un skaidra darba procesu diagnostika 
padara iekārtu drošu un turpmāk palīdz samazināt 
izdevumus.

• Vai visi sūkņi strādā kā vajag?

• Vai sensori uzrāda pareizu temperatūru?

• Vai siltuma padeve atbilst lietotāja vajadzībām?

• Kā sistēmas darbu ietekmē izmaiņas lietotāja 
uzvedībā?

• Vai strādā automātiskie ziņojumi par bojājumiem?

Kompetents speciālists viegli atbild uz šiem 
jautājumiem; pateicoties savam profesionālismam. 
Viņš pazīst Jūsu iekārtu kā savus piecus pirkstus un tas 
Jums dod pārliecības sajūtu.

Jūsu partneris Solvis rūpējas par Jūsu iekārtas drošumu.
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Rentabilitātes 
paaugstināšana

Peļņas pieaugums

Ekspluatācijas izdevumu 
ievērojama samazināšana

Jūsu objekta vērtības
paaugstināšana 

Elastīga iekārtas koncepcija
ar daudziem izmantošanas

un komplektācijas variantiem
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Precīzs aprēķins, skaidra kalkulācija:
Ar SolvisVital palīdzību  
Jūs paaugstināsiet Jūsu objekta 
ienesīgumu.

Jūs esiet pieņēmuši lēmumu 
uzlabot ūdens uzsildīšanas un 
apkures sistēmu daudzdzīvokļu 
mājā. Varbūt vajag nomainīt 
katlu, bet varbūt ir nepieciešams 
uzlabot karstā ūdens higiēnu?
Un Jūs esat gatavi ne tikai 
nomainīt Jums esošo iekārtu ar 
jaunu modeli, pie noteikuma, 
ka investīcijas nepārsniegs Jūsu 
iespējas. Mēs atradīsim Jums 
piemērotu tehnisku risinājumu 
un parādīsim Jums ceļu uz to.
Ja Jums ir privātais dzīvoklis, 
Jūs iegūstat tiešu izdevīgumu, 
ieekonomējot ekspluatācijā.
Ja Jūs savu dzīvokli vai 
nekustamo īpašumu iznomājat, 
apkures ekanomija būs 

izdevīga Jūsu īrniekiem pēc 
modernizācijas izdevumu 
segšanas. Pie tam, īrnieku 
tieksme pēc drošas mājokļa 
koncepcijas ar izdevīgu, 
ekoloģisku un efektīvu 
siltumapgādi paaugstinās tāda 
mājokļa iznomāšanas iespēju.
Pārdomāta ierastās 
siltumapgādes sistēmas 
un atjaunojamo resursu 
kombinācija, piemēram, 
iekārtas apvienošana ar gāzes 
katlu un/vai saules kolektoru, 
siltumenerģijas ražošanu, paver 
vēl pievilcīgākas iespējas Jūsu 
izdevumu finansēšanai un 
refinansēšanai.

Solvis izstrādājis tādu projekta 
realizācijas procesu, kurā mēs no 
paša sākuma atbalstām Jūs visos 
ekonomijas, finansu, attīstības un 
refinansēšanas jautājumos.
Izvēloties SolvisVital, Jūs 
izvēlaties iekārtu ar drošām 
nākotnes perspektīvām: ilgu 
kalpošanas laiku, visām higiēnas 
prasībām atbilstošu svaigu ūdeni, 
augstu efektivitāti un, attiecīgi, 
izteiktu izmaksu ekonomiju.

Lūk, ko mēs saprotam ar 
peļņas optimizāciju. 
Griezieties pie mums! 
Mums ir teicams risinājums 
tieši priekš Jums!

Vai Jūsu investīcijas attaisnosies? Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Mēs ņemsim vērā visus.

Kalpošanas 
laika ilgums

Iekārtas 
efektivitāte

Izdevumi Vērtības 
saglabāšana

Izmantošana

Sistēmas 
elastīgums

Ikdienas izdevumu samazināšana - kurš gan to negrib? Bet kā? Līdz šim visa uzmanība 
bija pievērsta tehniskām detaļām. Bet Solvis iet citu ceļu. Mums noteicošais faktors ir 
ekonomiskums.
Mūsu mērķis - lai investīcijas ekoloģiskos risinājumos attaisnotu sevi vidējā un 
ilgtermiņa perspektīvā.

Kvalitātes 
kritēriji
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Ūdens – tā ir dzīve 

Saule – dzīves enerģija

Viss kopā – tas ir SolvisVital
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Te top nākotne.  
Apkures sistēmas  
no vislielākās Eiropas fabrikas 
bez kaitīgu vielu izmešiem.
Solvis - fabrika bez kaitīgu vielu izmešiem. Tas nozīmē, ka visos ražošanas etapos CO2 
izmetumu daudzums ir vienāds ar nulli. Starptautiskā žūrija Romas kluba vadībā nosaukusi 
Solvis par „izcilu piemēru rūpniecības uzņēmumam, kas rūpējas par apkārtējo vidi”.

Solvis pieder nozares rūpniecības uzņēmumiem, kuri tiecas pēc inovācijām.

80- to gadu sākumā, kad pasaule tikko sāka atkopties pēc pirmās naftas krīzes, bet kustībai par AES slēgšanu 
bija ziedu laiki, kvalificētu un ļoti mērķtiecīgu inženieru komanda nolēma nemeklēt tradicionālās degvielas
jaunus izmantošanas paņēmienus, bet radīt sistēmu, kura varētu ņemt enerģiju tur, kur tā nekad nebeigsies 
- no saules.

Jau 1988. gādā kompānijas Solvis inženieri tirgū laida pirmos saules kolektorus ar unikālu siltumuztverošu 
pārklājumu un teicamiem ekspluatācijas rādītājiem.
Kopš tā laika jaunums seko pēc jaunuma, patents pēc patenta. Solvis produkti sacenšas starp enerģijas 
ekonomijas čempioniem un vienu pēc otras gūst balvas ekoloģijas jomā. Bet izstrādājums SolvisMax  
kļuvis par nākošo lēcienu apsildes tehnoloģiju nākotnē.

Mēs piedāvājam SolvisVital – pašu energoefektīvāko un elastīgāko moduļu sistēmu lieliem objektiem, 
neatkarīgi no enerģijas avota veida.
Šis ekonomiskais un drošais risinājums piemērots kā daudzdzīvokļu māju modernizācijai, tā jaunbūvēm.



ALTENERGO SIA
Pulkveža Brieža iela 43-4, Rīga LV-1045, Latvija 
Telefons: +371 67 32 30 24
E-mail: solvis@altenergo.lv
Web: www.solvis.lv

Jūsu intelektuālās apkures sistēmas speciālists

1. Būtiska ekspluatācijas izmaksu samazināšana
apkurei un ūdens uzsildīšanai

2. Papildus komplektācijas iespēju un variantu
daudzveidība.

3. Jūsu nekustāmā īpāšuma ienesīguma
paaugstināšana

4. Karstā ūdens higiēnas uzlabošana

5. Vienkāršība un skaidrība plānošanā, montāžā un
ekspluatācijā

6. Daudz parametru jau bāzes modelī, iespēja
uzlabot nākotnē

7. Amortizācija jau tuvāko gadu laikā

Avotu ūdens dzidrums
Priekšrocības:


