
VITOSOL 100-FM/200-FM
Плосък селективен колектор

със защита от прегряване ThermProtect

Vitosol 100-FM/200-FM 
Плоски колектори

Тип SV1F и SH1F 
Тип SV2F и SH2F 

    за вертикален и хоризонтален монтаж

    за монтаж върху наклонен керемиден покрив

    за монтаж върху плосък покрив и за свободен монтаж

За подгряване на битова гореща вода и за подпомагане на отоплението

Налягане до 6 bar

    Плосък селективен колектор със специално покритие за защита от прегряване 

ThermProtect, патент на Viessmann

    Край на прегряването и образуването на пара при недостатъчно отнемане на 

топлина

    По-висока ефективност за подпомагане на отоплението и подгряването на битова 

гореща вода

    Висока ефективност, постигната от абсорбер със селективно покритие и устойчиво 

на градушка соларно стъкло

    Бързо и сигурно подвързване с гъвкавите щекерни връзки от неръждаема стомана 

на Viessmann



VITOSOL 100-FM/200-FM
Примерни схеми

Основни компоненти
1. Колектор Vitosol 100-/200-FM

2. Бойлер

3. Обезвъздушител

4. Соларен разширителен съд

5. Помпена група със соларно управление

6. Разширителен съд за питейна вода

7. Предпазен вентил

8. Възвратна клапа

Инсталация

Инсталация

Основни компоненти
1. Колектор Vitosol 100-/200-FM

2. Бойлер

3. Обезвъздушител

4. Соларен разширителен съд 

5. Помпена група със соларно управление

6. Разширителен съд за питейна вода

7. Предпазен вентил

8. 3-пътен вентил

9. Буферен съд

10. Възвратна клапа

Компактна ценова листа 2019
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Абсорбираща площ m²
Брой колектори

2,3 m²
1

4,6 m2

2
6,9 m²

3 Мат.гр. W7

Пакет с плоски селективни колектори Vitosol 100-FM
Състоящ се от:

    Плосък селективен колектор Vitosol 100-FM, SV1F 2,3 m²

    Присъединителен сет

    Свързващи тръби (при пакети с 2 и 3 колектора)

    Сет с потопяеми гилзи

    Помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100

    Клемни връзки с обезвъздушител

    Разширителен съд Solar, 10 bar

    Топлоносител Tyfocor-LS  25 литра

SK06033
2.894,-

SK06034
3.746,-

SK06035
4.694,-

Арт.№
лева

Описание Мат.гр. W7

Vitosol 100-FM, тип SV1F
     абсорбираща площ 2,3 m²  вертикален

7571557
833,-

Арт.№
лева

Vitosol 100-FM, тип SH1F
     абсорбираща площ 2,3 m²  хоризонтален

7571556
833,-

Арт.№
лева

Абсорбираща площ m²
Брой колектори

4,6 m2

2 Мат.гр. WP

Пакет с плоски селективни колектори Vitosol 200-FM
и дусерпентинен бойлер за БГВ Vitocell 100-B
Състоящ се от:

    Плосък селективен колектор Vitosol 200-FM SV2F 2,3 m²

    Присъединителен сет

    Свързващи тръби

    Сет с потопяеми гилзи

    Клемни връзки с обезвъздушител

    Разширителен съд Solar , 25 л, 10 bar

    Топлоносител Tyfocor-LS  25 литра

    Двусерпентинен бойлер 300 л. с интегрирана помпена група 

и соларно управлениe

 Предпазен вентил MSW 3/4“ 10bar 

SK06719
5.767,-

Арт.№
лева

VITOSOL 100-FM

VITOSOL 200-FM

VITOSOL 200-FM

Абсорбираща площ m²
Брой колектори

2,3 m²
1

4,6 m2

2
6,9 m²

3 Мат.гр. WP

Пакет с плоски селективни колектори Vitosol 200-FM
Състоящ се от:

    Плосък селективен колектор Vitosol 200-FM SV2F 2,3 m²

    Присъединителен сет

    Свързващи тръби (при пакети с 2 и 3 колектора)

    Сет с потопяеми гилзи

    Помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100

    Клемни връзки с обезвъздушител

    Разширителен съд Solar, 10 bar

    Топлоносител Tyfocor-LS  25 литра

SK06036
3.157,-

SK06037
4.234,-

SK06038
5.407,-

Арт.№
лева

Описание Мат.гр. WP

Vitosol 200-FM, тип SV2F
     абсорбираща площ 2,3 m²  вертикален

7571217
1.068,-

Арт.№
лева

Vitosol 200-FM, тип SH2F
     абсорбираща площ 2,3 m²  хоризонтален

7561684
1.068,-

Арт.№
лева

    Плосък селективен колектор 

със специално покритие 

за защита от прегряване 

ThermProtect, патент на 

Viessmann

    С универсално приложение: 

за монтаж върху покрив и 

свободно стоящ монтаж, за 

хоризонтално и вертикално 

разположение 

    Висока ефективност, постигната 

от абсорбер със селективно по-

критие и устойчиво на градушка 

соларно стъкло 

    Vitosol 200-FM - плоски селек-

тивни колектори съз защита от 

прегряване Therm Protect®  

    Vitocell 100-B, 300 л. – двусерпен-

тинен бойлер за битова гореща 

вода, емайлиран с интегрирана 

соларна помпена група Solar-

Divicon и управление Vitosolic 100

    Високопроизводителен плосък 

селективен колектор със 

специално покритие за защита 

от прегряване ThermProtect, 

патент на Viessmann

    Универсални колектори за 

всеки тип покрив.

    Абсорбер във форма на меандър

    Висока ефективност, постигната 

от абсорбер със селективно по-

критие и устойчиво на градушка 

соларно стъкло 

    Надеждна плътност и висока 

стабилност благодарение на не-

прекъсната алуминиева рамка и 

високоефективна изолация 
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Принадлежности Мат.гр. WO

Свързващи тръби ( 2 бр.) 7248239
66,-

Арт.№
лева

Присъединителен сет 7248240
131,-

Арт.№
лева

Сет потопяеми гилзи 7174993
101,-

Арт.№
лева

Клемни връзки с обезвъздушител 7316263
24,-

Арт.№
лева

Топлоносител Tyfocor-LS  25 литра 7159727
286,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 18 литра, 10 bar 7248241
265,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 25 литра, 10 bar 7248242
329,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 40 литра, 10 bar 7248243
425,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 50 литра, 10 bar 7248244
631,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 80 литра, 10 bar 7248245
885,-

Арт.№
лева

Соларна помпа за пълнене 7188624
261,-

Арт.№
лева

Соларна помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100
     с включен въздухоотделител, манометър, сензор за бойлер и 

колекторен температурен сензор

Z012018
1.331,-

Арт.№
лева

Соларно управление Vitosolic 100, тип SD1
  eлектронно управление по температурна разлика, с
     температурни сензори за колектор и бойлер  

 Z007387
713,-   

Арт.№
лева

Арматура за пълнене 7316261
129,-

Арт.№
лева

Монтажни комплекти 
Необходими принадлежности в съответ-

ствие с броя на колекторите
1                           2                           3

Мат.гр. WO

Комплект за закрепване 
За покрив с керемиди (за наклонени покриви) 

Z008480
359,-

Z008481
580,-

Z008482
887,-

Арт.№
лева

Комплект за закрепване без покривни куки, 
За ламаринен покрив (за наклонени покриви). 

Z008504
199,-

Z008505
322,-

Z008506
509,-

Арт.№
лева

Комплект за закрепване 
За щендери върху плоски покриви за свободен монтаж, 
ъгъл на монтаж 45°. 

Z013131
908,-

Z013132
1.371,-

Z013133
1.765,-

Арт.№
лева

    Соларна помпена група 

Solar-Divicon с управление 

Vitosolic 100 SD1

    Закрепване на колектора 

с покривна кука и монтажна 

шина

Компактна ценова листа 2019

Принадлежности за соларни инсталации



VITOSOL 300-TM/200-TM
Вакуумно-тръбен колектор

със защита от прегряване ThermProtect

Vitosol 300-TM 
Вакуумно-тръбен колектор
Тип SP3C (1,26 m², 1,51 m² и 3,03 m² абсорбираща площ)

    монтаж върху покриви и фасади, както и свободно стоящ монтаж

Vitosol 200-TM 
Вакуумно-тръбен колектор
Тип SPEA (1,63 m² и 3,26 m² абсорбираща площ)

    лежащ монтаж върху плоски водоравни покриви

За подгряване на битова гореща вода и за подпомагане на отоплението

Налягане до 6 bar

    Вакуумно-тръбни колектори със защита от прегряване ThermProtect, работещи на 

принципа на Heatpipe, гарантиращ сигурност и надеждност

    Дълъг живот благодарение на ниските температури на стагнация и инсталация без 

образуване на пара

    Интегрирани абсорбери с високоселективно покритие във вакуумните тръби, 

нечувствителни към замърсявания

    Ефективен топлообмен чрез напълно обвитите от медния топлообменник Duotec 

кондензатори

    Суха връзка, без директен контакт между соларната течност и топлоносителя, 

т.е. отделни тръби могат да бъдат подменени без да се източва инсталацията

    Високоефективната топлоизлоация на замлера минимира топлинните загуби



VITOSOL 300-TM/200-TM
Примерни схеми

Основни компоненти
1. Колектор Vitosol 300-/200-ТМ

2. Бойлер

3. Обезвъздушител

4. Соларен разширителен съд

5. Помпена група със соларно управление

6. Разширителен съд за питейна вода

7. Предпазен вентил

8. 3-пътен вентил

9. Буферен съд

10. Възвратна клапа

Инсталация

Компактна ценова листа 2019
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VITOSOL 300-TM
Абсорбираща площ m² 1,26 1,51 3,03 4,54 Мат.гр. WQ

Пакет с вакуумно-тръбен колектор Vitosol 300-TМ 1,26 m²
Състоящ се от:

 Вакуумно-тръбен колектор Vtosol 300-Т SP3С 1,26 m²

 Присъединителен сет

 Помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100

 Клемни връзки с обезвъздушител

 Разширителен съд Solar 18 литра, 10 bar

 Топлоносител Tyfocor-LS 25 литра

SK07015

4.053,-
Арт.№

Лева

Пакет с вакуумно-тръбен колектор Vitosol 300-TМ 1,51 m²
Състоящ се от:

 Вакуумно-тръбен колектор Vtosol 300-Т SP3С 1,51 m²

 Присъединителен сет

 Помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100

 Клемни връзки с обезвъздушител

 Разширителен съд Solar 18 литра, 10 bar

 Топлоносител Tyfocor-LS 25 литра

SK07016

4.441,-
Арт.№

Лева

Пакет с вакуумно-тръбен колектор Vitosol 300-TМ 3,03 m²
Състоящ се от:

 Вакуумно-тръбен колектор Vtosol 300-Т SP3С 3,03 m²

 Присъединителен сет

 Помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100

 Клемни връзки с обезвъздушител

 Разширителен съд Solar 25 литра, 10 bar

 Топлоносител Tyfocor-LS 25 литра

SK07017

6.738,-
Арт.№

Лева

Пакет с вакуумно-тръбен колектор Vitosol 300-TМ 4,54 m²
Състоящ се от:

 Вакуумно-тръбен колектор Vtosol 300-Т SP3С 1,51 m² и 3,03 m²

 Присъединителен сет

 Помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100

 Клемни връзки с обезвъздушител

 Разширителен съд Solar 25 литра, 10 bar

 Топлоносител Tyfocor-LS 25 литра

SK07018

9.259,-
Арт.№

Лева

Абсорбираща площ m² 1,26 1,51 3,03 Мат.гр. WQ

Вакуумно-тръбен колектор Vitosol 300-TМ Tип SP3C
SK06740

2.117,-
SK06738

2.539,-
SK06739

4.896,-
Арт.№

Лева

Принадлежности Vitosol 300-TM Мат.гр. WO

Свързващи тръбички (2 бр.)
7510993

117,-
Арт.№

Лева

Присъединителен сет с коляно
За колекторно поле до 15 м²

Z015404

228,-
Арт.№

Лева

Присъединителен сет с обезвъздушително коляно
За колекторно поле до 15 м², за монтаж на фасади

Z015405

270,-
Арт.№

Лева

Монтажни комплекти 1,51/ 3,03 Мат.гр. WO

За вертикален монтаж

Комплект за закрепване

За покрив с керемиди (за наклонени покриви)

ZK00855

481,-
Арт.№

Лева

Комплект за закрепване

За ламаринен покрив

ZK00580

242,-
Арт.№

Лева

Комплект за закрепване

За щендери върху плоски покриви за свободен монтаж, ъгъл 

на монтаж 45°.

ZK02985

549,-
Арт.№

Лева

За хоризонтален монтаж

Комплект за закрепване

За покрив с керемиди (за наклонени покриви)

ZK00853  

556,-
Арт.№

Лева

Комплект за закрепване

За ламаринен покрив

ZK00578  

394,-
Арт.№

Лева

    Вакуумно-тръбни колектори със 

защита от прегряване ThermProtect, 

работещи на принципа на Heatpipe, 

гарантиращ сигурност и надеждност

    Дълъг живот благодарение на 

ниските температури на стагнация и 

инсталация без образуване на пара 

    Интегрирани абсорбери с високосе-

лективно покритие във вакуумните 

тръби, нечуствителни към замър-

сявания

    Оптимално ориентиране спрямо 

слънцето чрез завъртане на 

абсорбера

    Ефективен топлообмен чрез напъл-

но обвитите от медния топлообмен-

ник Duotec кондензатори

    Суха връзка, без директен контакт 

между соларната течност и топлоно-

сителя, т.е. отделни тръби могат да 

бъдат подменени без да се източва 

инсталацията

    Високоефективната топлоизлоация 

на замлера минимира топлинните 

загуби
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VITOSOL 200-TM

    Вакуумно-тръбни колектори 

със защита от прегряване 

ThermProtect, работещи на 

принципа на Heatpipe, гаранти-

ращ сигурност и надеждност

    Дълъг живот благодарение 

на ниските температури на 

стагнация и инсталация без 

образуване на пара 

    Суха връзка, без директен 

контакт между соларната 

течност и топлоносителя, т.е. 

отделни тръби могат да бъдат 

подменени без да се източва 

инсталацията

    Константно висока ефективност 

без риск от замърсявания на 

абсорбера

    Подходящи за подпомагане на 

отоплението

    По-голямо отстояние между 

тръбите, което води до по-

малко засенчване при лежащ 

монтаж на плосък покрив

    Абсорберите могат да се регу-

лират с +/- 45 градуса

    Благодарение на специалното 

покритие срещу прегряване 

ThermProtect се удължава жи-

вота на соларните компоненти 

и помпи, което води до ниски 

разходи на сервизиране

Абсорбираща площ m² 1,63 3,26 Мат.гр. WQ

Вакуумно-тръбен колектор Vitosol 200-TМ Тип SPEA SK06741

2.314,-
SK06742

4.485,-
Арт.№

Лева

Принадлежности Vitosol 300-TM/200-TM Мат.гр. WO

Клемни връзки с обезвъздушител 7316263
24,-

Арт.№
лева

Топлоносител Tyfocor-LS  25 литра 7159727
286,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 18 литра, 10 bar 7248241
265,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 25 литра, 10 bar 7248242
329,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 40 литра, 10 bar 7248243
425,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 50 литра, 10 bar 7248244
631,-

Арт.№
лева

Разширителен съд Solar 80 литра, 10 bar 7248245
885,-

Арт.№
лева

Соларна помпа за пълнене 7188624
261,-

Арт.№
лева

Соларна помпена група Solar-Divicon с управление Vitosolic 100
     с включен въздухоотделител, манометър, сензор за бойлер и 

колекторен температурен сензор

Z012018
1.331,-

Арт.№
лева

Соларно управление Vitosolic 100, тип SD1
  eлектронно управление по температурна разлика, с
     температурни сензори за колектор и бойлер  

 Z007387
713,-   

Арт.№
лева

Арматура за пълнене 7316261
129,-

Арт.№
лева

Принадлежности Vitosol 200-TM Мат.гр. WO

Свързващи тръбички ( 2 бр.) ZK03009
150,-

Арт.№
лева

Присъединителен сет (с потопяема гилза)
За колекторно поле до 20 м²

Z015406
258,-

Арт.№
лева

Присъединителен сет (без потопяема гилза)
За колекторно поле до 20 м²

ZK03118
218,-

Арт.№
лева

Монтажни комплекти 1,63/ 3,26 Мат.гр. WO

За лежащ монтаж
Комплект за закрепване

За плосък покрив

ZK02987  

333,-
Арт.№

Лева


