Акция

.

Плосък селективен колектор

VITOSOL 100-F

Слънчевата енергия - безплатна и неизчерпаема

С високоефективни соларни системи може да се
покрие 60% от годишното потребление на енергия,
необходима за затопляне на вода в едно- или
многофамилна къща. Освен за подгряване на питейна
вода слънчевите колектори могат да служат и за
подпомагане на отоплението.

Възползвайте се сега от новите атрактивни цени на
Viessmann и спестете от първоначалната инвестиция,
без да правите компромис с качеството.
• Колектор Vitosol 100-F, Тип SV1A/SH1A
с абсорбираща площ 2,3 м²

Промоционална цена 599,00 лв.
качество

• Присъединителен сет за едно колекторно поле

ефективност

• Свързващи тръби при повече от един колектор

Промоционална цена 95,00 лв.
Промоционална цена 47,00 лв.

сигурност
* Всички обявени цени са без включен ДДС.

1) Двусерпентинен бойлер
2) Слънчеви колектори
3) Котел
4) Отоплителен кръг с
радиатори

Примерна схема - Инсталация със слънчеви колектори за
затопляне на битова топла вода

Промоционални пакети с плоски селективни
колектори Vitosol 100-F и системни компоненти за енергоспестяващо и екологично
подгряване на топла вода, оптималнo съгласувани за ефективна работа на системата и
лесен монтаж.

Соларно управление Vitosolic 100, работещо по
температурна разлика с текстови дисплей
Помпена група Solar-Divicon за всички
хидравлични функции и термични защити

Пакет с 1 бр. колектор Vitosol 100-F
– за загряване на 150 литров бойлер

Пакет с 2 бр. колектори Vitosol 100-F
– за загряване на 300 литров бойлер

 Колектор Vitosol 100-F SV1A 2,3m² - 1 бр.
 Присъединителен сет - 1 бр.
 Сет потопяеми гилзи - 1 бр.
 Помпена група с вградено управление - 1 бр.
 Клемни връзки с обезвъздушител - 1 бр.
 Разширителен съд Solar 25L 10bar - 1 бр.
 Топлоносител Tyfocor-LS 25 Liter
 Техн. док. Vitosolic 100 SD1 BG - 1 бр.

 Колектор Vitosol 100-F SV1A 2,3m² - 2 бр.
 Присъединителен сет - 1 бр.
 Сет потопяеми гилзи - 1 бр.
 Свързващи тръби - 1 бр.
 Помпена група с вградено управление - 1 бр.
 Клемни връзки с обезвъздушител - 1 бр.
 Разширителен съд Solar 25L 10bar - 1 бр.
 Топлоносител Tyfocor-LS 25 Liter
 Техн. док. Vitosolic 100 SD1 BG - 1 бр.

Цена на пакета: 1.787,00 лв. без ДДС

Цена на пакета: 2.433,00 лв. без ДДС

