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Естетска ПВЦ обвивка со изолација. Челичен резервоар за
вода. Заштита од корозија, со помош на титаниумски емајл
и анода. Отвор за проверка. Голема површина на
изменувачот на топлина за зголемена ефикасност (модели
SN и SON). Електрично напојување(електричен греач) или 
независен извор на топлина( соларни колектори, котел на
биомаса). 

Комбиниран бојлер S серија
Комбинирани бојлери за на под.
Прилагодени за солар и/или систем за греење.

Естетска ПВЦ обвивка со изолација. Челичен резервоар за
вода. Заштита од корозија, со помош на титаниумски емајл
и анода. Отвор за проверка. Зголемена површината на 
изменувачот на топлина за брзо и ефикасно загревање.
Електрично напојување(електричен греач) или независен
извор на топлина( соларни колектори, котел на биомаса). 

Комбиниран бојлер за топлинска
пумпа SWP серија
Комбинирани бојлери за на под, со екстра
голема површина на изменувачот на топлина. 
Погоден за соларна енергија, загревање на
просторот и топлински пумпи за голем број 
на потрошувачи.

LВолумен

Модели

L

 SN
со еден изменувач

150/200/300/400/500/750/100/1500

150/200/300/400/500/750/100/1500

SoN
со два изменувачи

300/400/500/750/100/1500

300/400/500/750/100/1500Волумен

 SEL
 без изменувач

150/200/300/400/500/750/100/1500

150/200/300/400/500/750/100/1500

VВертикални

HХоризонтални

LВолумен

Модели
SWP N

со еден изменувач
SWP 2N

со два изменувачи

150 / 200 / 300 / 400 / 500 300 / 400 / 500



LВолумен

Модели
HYG 

без изменувач

500 /800 /1000 / 1500

HYG R
со еден изменувач

 HYG R 2
со два изменувачи

500 /800 /1000 / 1500 500 /800 /1000 / 1500

L 20 / 33 / 33 / 49 20 / 33 / 33 / 49Волумен серпентина Хигиенска вода 20 / 33 / 33 / 49

Обезбедува оптимална работа на модот на котелот на биомаса, што
овозможува неговото функционирање при номинална излезна
моќност, дури и кога системот за греење нема потреба од сета
топлинска енергија произведена со тоа. Произведената топлинска
енергија се акумулира, се чува во внатрешноста на  резервоарот и
може да се користи  кога котелот ќе престане со работа.
Исправени, за на под. Обложени од надворешната страна.
Естетска ПВЦ обвивка со изолација. (опција ).
Електрично напојување (електричен греач) или независен извор на
топлина( соларни колектори, котел на биомаса).

Бафер Р серија
Акумулира топлината што се создава за секој
систем на греење.

Исправени, за на под. Конструкција “Бојлер во бојлер” – Бојлер за
санитарна топла вода, заштитен со титаниумски емајл и анода +
бафер за напојување на системот за греење. Естетска ПВЦ обвивка 
со изолација. (опција ). Овозможува користење до три надворешни
извори на топлина и опционални електрични греачи.

Комбиниран резервоар KSC серија
Произведува и акумулира  топла вода за
домаќинствата и топла вода за греење.

Исправени, за на под. Конструкција на боилерот „изменувач во резервоар“ - 
флексибилен изменувач /серпентина/од  нерѓосувачки челик за санитарна
топла вода+ Бафер за  напојување на системот за греење. Санитарната
вода се загрева моментално кога топлата вода тече низ големите
површини од нерѓосувачки спирали. Така водата се пренесува топла,
а сеуште свежа и исчистена од штетни материи.Естетска ПВЦ обвивка 
со изолација. (опција ). Овозможува користење до три надворешни
извори на топлина и опционални електрични греачи.

Хигиенски комби-резервоар HYG серија
произведува и акумулира хигиенска топла вода за
домаќинствата и топла вода за греење.

LВолумен

Модели
P

без изменувач

300 / 500 / 800 /1000/ 1500 /2000 / 2500

РR1
со еден изменувач

 PR 2
со два изменувачи

300 / 500 / 800 /1000/ 1500 /2000 / 2500 300 / 500 / 800 /1000/ 1500 /2000 / 2500

LВолумен

Модели
 KSC

без изменувач

600 / 800 / 1000/ 1500

KSC 1
со еден изменувач

KSC 2
со два изменувачи

600 / 800 / 1000/ 1500 600 / 800 / 1000/ 1500

L 150 / 200 / 220 / 300 150 / 200 / 220 / 300Волумен Боjлер санит.вода 150 / 200 / 220 / 300
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Рамни сончеви колектори РК серија
За топла вода во домаќинствата и поддршка на греење

Не рѓосува и е со одржлив материјал. Алуминиумска рамка која е
лесна и овозможува лесно поставување. Одличната изолација ја
одржува загубата на топлина на минимум. Апсорберот е направен
од обложени бакарни елементи и неговата структурата обезбедува
висок проток и заштедува енергија. Заштитни соларни стакла со
ниска содржина на железо и призматичен состав. УВ-отпорен
силиконски лепак. Монтажна опции: на рамен или кос кров .

Вакуумски цевни колектори VTC серија

ТТехнологија Heat Pipe, одличните изолациони перформанси на
вакуумот и максимално искористување на соларната радијација ги
прави вакуумските колектори, рентабилно решение за секоја соларна
инсталација. Висока ефикасност. Не рѓосува и е со одржлив материјал.
Вакуумски цевки од боросиликатно стакло. Селективен слој. Двата
отвори на колекторот, влезот или излезот, можат да бидат поврзани на
цевката за топла вода, без разлика на насоката на движење. Лесен за
транспорт, инсталација и одржување.
Опции за монтажа: рамен кров, кос кров или на фасада.

15
1980 / 1190 / 125

2,36 / 1,215

VTC 15

20
1980 / 1570 / 125

3,11 / 1,62

VTC 20

30
1980 /2300/125

4,55 / 2,429

VTC 30

mm

2
m

Број на Вакуумски цевки
Севкупни димензии      Висина /Ширина / Дебелина

Севкупна/ Апсорбирачка површина

PK Standard CL за сезонска употреба. Црн соларен слој.
PK Select CL - за повеќе сезонска употреба. Високо ефикасен
селективен слој.

mm

2
m

Севкупни димензии      Висина 
Ширина / Дебелина

Севкупна/ Апсорбирачка површина

2125 
1248 /90

2,7/2,41

PK  STANDARD  CL

2,15/1,94

2,15 2,7

PK  SELECT CL

2000 
1020/90

2,0/1,8

2,0

2125 
1020/90

2,15/1,94

2,15

2000 
1248/90

2,45/2,29

2,5

2125 
1248/ 90

2,7/2,41

2,7

2125 
1020/90

За топла вода во домаќинствата и поддршка на греење

Термосифонски систем
Економски ефикасен начин за да се загрее водата
со соларна енергија.

TSSM TSS

модел TSS: Комбиниран Бојлер TSB + Колектор PK TO 
Врска помеѓу TSB и PK TO: брановидни цевни конекции
се странично поставени
Волумен, L:  100 / 150 / 200 / 300

модел TSSM: Комбиниран БојлерTSBM + Колектор PK TO
Врска помеѓу TSBM и PK TO: брановидните цевки се
наоѓаат помеѓу резервоарот и колекторот и не излегуваат
надвор од единицата.
Волумен, L:  120 / 150 / 200 / 300

Опции за монтажа: рамен кров или кос кров
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150 L 
200 L
300 L
400 L
500 L

45°C
Ladomat

ESBE

60°C

Внимание! Сите шеми се примери.
Препорачливо е поврзувањето на системот да се врши
од страна на овластен професионален или специјализиран сервис.

Идеално замислени за искористување наИдеално замислени за искористување на
сончевата енергија во домаќинствата засончевата енергија во домаќинствата за

производство на санитарна топла водапроизводство на санитарна топла вода

Идеално замислени за искористување на
сончевата енергија во домаќинствата за

производство на санитарна топла вода

Енергетска ефикасност. Во сетот ги има сите елементи.
Само ги отпакувате и поставувате. Можности за инсталција на рамен и кос кров.

Изработени од високо квалитетни материјали. Solar Keymark Сертификат за солар.

СОЛАРНИ СЕТОВИ

Соларниот сет 300 L вклучува:  

Дополнителна опрема во сетот:
Единечна соларна циркулациона група. 
Диференцијален соларен контролер Delta Sol Bs4
со контрола на брзината на пумпата, drain-back
опција и четири сонди. Држач за колектор  - за 
рамен кров или кос кров. Tоплоносещ флуид 
(eколошки антифриз)  Propylene Glycol 100% .
Експанзионен сад. Спојни материјали и фитинг. 
Фитинг 2 в 1, чаура за сонда и рачен вентил за
воздух

2 pcs PK Select CL рамни колектори;
Комбиниран бојлер SoN 300;
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Дистрибутер:

СОЛАРНА ТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
Соларни колектори
Бојлери/Бафери /Комбинирани бојлери/Резервоари
Бојлер топлинска пумпа

ФОТОВОЛТАЖНИ
Фотоволтажни модули, Додатоци
Инжинеринг, набавка и изведба на
фотоволтажни системи

ГРЕЕЊЕ НА БИОМАСА
Котли на тврдо гориво
Котел за греење на дрва на база на пиролиза
Котли на пелети
Комбинирани котли на пелети или тврдо гориво
Горилник за пелети
Печки на пелети/ тврдо гориво


