Słoneczny dar

Viteco

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 8 promocyjnych pakietów
solarnych z kolektorami słonecznymi Viteco
Czas trwania promocji: od 2 maja 2017 r. do odwołania

Solarny pakiet promocyjny Viteco 1
Numer katalogowy

Pakiet zawiera kolektory z ramą:

V1EN2-1021-PL201

w kolorze naturalnego aluminium

Cena kat. netto
4 530,00 zł

V1EN2-1121-PL201

anodowaną w kolorze brązowym

4 700,00 zł

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 1 wchodzą:
• 2 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, 2-harfowe Viteco VSC EM1V/2,0S
o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium lub
anodowana w kolorze brązowym)
• komplet przyłączeniowy dla zestawu 2-kolektorowego
• solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos UPM3
Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
• solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (wiszące, w kolorze białym)
• uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
• przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego
z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
• płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
• regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000

Solarny pakiet promocyjny Viteco 2
Numer katalogowy

Pakiet zawiera kolektory z ramą:

V1EN3-1021-PL201

w kolorze naturalnego aluminium

Cena kat. netto
5 690,00 zł

V1EN3-1121-PL201

anodowaną w kolorze brązowym

5 940,00 zł

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 2 wchodzą:
• 3 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, 2-harfowe Viteco VSC EM1V/2,0S
o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium lub
anodowana w kolorze brązowym)
• komplet przyłączeniowy dla zestawu 3-kolektorowego
• solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos
UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
• solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 24 litrów (wiszące, w kolorze białym)
• uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
• przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego
z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
• płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
• regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000

Solarny pakiet promocyjny Viteco 3
Numer katalogowy

Pakiet zawiera kolektory z ramą:

V1EN2-1021-PL201-200

w kolorze naturalnego aluminium

Cena kat. netto
6 950,00 zł

V1EN2-1121-PL201-200

anodowaną w kolorze brązowym

7 120,00 zł

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 3 wchodzą:
• 2 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, 2-harfowe Viteco VSC EM1V/2,0S o wymiarach:
1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium lub anodowana w kolorze
brązowym)
• komplet przyłączeniowy dla zestawu 2-kolektorowego
• solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos
UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
• solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (wiszące, w kolorze białym)
• uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
• przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego
z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
• płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
• regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000
• wymiennik solarny c.w.u. Elektromet stojący, cylindryczny, o pojemności 200 litrów,
z 2 wężownicami

Solarny pakiet promocyjny Viteco 4
Numer katalogowy

Pakiet zawiera kolektory z ramą:

Cena kat. netto

V1EN3-1021-PL201-300

w kolorze naturalnego aluminium

8 370,00 zł

V1EN3-1121-PL201-300

anodowaną w kolorze brązowym

8 610,00 zł

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 4 wchodzą:
• 3 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, 2-harfowe Viteco VSC EM1V/2,0S o wymiarach:
1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze naturalnego aluminium lub anodowana w kolorze
brązowym)
• komplet przyłączeniowy dla zestawu 3-kolektorowego
• solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną Grundfos
UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
• solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 24 litrów (wiszące, w kolorze białym)
• uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
• przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia wzbiorczego
z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
• płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
• regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000
• wymiennik solarny c.w.u. Elektromet stojący, cylindryczny, o pojemności 300 litrów,
z 2 wężownicami

Kolektory słoneczne Viteco zostały przebadane w laboratorium TÜV Rheinland
i posiadają certyfikat Solar Keymark.

UWAGA:
Należy dodatkowo zakupić odpowiedni dla sposobu montażu zestaw montażowy dla 2 lub odpowiednio 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych,
o powierzchni 2,02 m² (do numeru katalogowego wybranego zestawu montażowego należy dodać na końcu jego kodu symbol DZ).
W cenniku Viteco dostępne są następujące zestawy montażowe kolektorów słonecznych:
• zestawy montażowe kolektorów na dach skośny 30–65° pokryty dachówką ceramiczną
• zestawy montażowe kolektorów na dach skośny 30–65° pokryty blachodachówką, blachą, papą, gontami bitumicznymi
• zestawy montażowe kolektorów na powierzchnie płaskie 0–20° (dach płaski, fundament)
• zestawy montażowe kolektorów w połaci dachu skośnego 30–65° pokrytego dachówką ceramiczną
• zestawy korygujące kąt nachylenia na dach skośny 5–30° pokryty dachówką ceramiczną, blachodachówką, blachą, papą, gontami bitumicznymi

Dystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

www.viteco.pl

