
PACHETE SISTEME SOLARE
Producție a.c.m. si aport la încălzire + piscină



Nota:
1.Pentru instalațiile solare a.c.m. + aport la încălzire cu centrale murale (BLUEHELIX TECH 25/35 A, ECONCEPT 51A, BLUEHELIX S45H) în locul pufferului FBT1 800 se va monta FBT2 800 
(2 serpentine).
2.Sistemul solar cu FBT1 800 este astfel proiectat încât nu necesită măsuri speciale în cazul absenței îndelungate a utilizatorului pe durata verii. Instalația nu trebuie scoasă de sub tensiune și nici nu 
trebuie golită de lichidul antigel din panouri.
3.Pachetele nu conțin: vas de expansiune pentru a.c.m.  VEF 19, vas de expansiune pentru încălzire VEF 80,  țeava din cupru sau inox pentru legătura de la panou la serpentina pufferului.
* Pachetul pentru piscină nu conține schimbător tubular din inox de piscină 40 kW, vană deviatoare cu 3 căi de comutare a agentului solar de pe serpentina pufferului pe schimbătorul de piscină, 
țeavă din cupru sau inox pentru legătura de la panouri la schimbător.
Opțional la puffer se poate monta: kit rezistență electrică cu termostat 3 kW (cod 90300595), 4,5 kW (cod 90300596), 6 kW (cod 90300597) sau 7,5 kW (cod 90300598).

Ecotube New - Panouri solare cu tuburi vidate “heatpipe”
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Panouri solare cu tuburi vidate ECOTUBE NEW 20 

Puffer tank-in-tank cu 1 serpentină  FBT1 800

Robinet și kit aerisitor automat

Grup circulație forțată IDRO 12S EASY 

Panou comandă ECOTRONIC PRO

Kit de amestec termostatic (protecție antiopărire a.c.m.)

Antigel solar -30°C, 10 kg

Vas de expansiune VEF 80 litri

BUC

Producție apă caldă menajeră și aport la încălzire 3-6 persoane 
suprafață utilă casă maxim 200 mp 
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Panouri solare cu tuburi vidate  ECOTUBE NEW 15 

Puffer tank-in-tank cu 1 serpentină  FBT1 800

Robinet și kit aerisitor automat

Grup circulație forțată IDRO 12S EASY 

Panou comandă și control

Kit de amestec termostatic (protecție antiopărire a.c.m.)

Antigel solar -30°C, 10 kg

Vas de expansiune VEF 80 litri

BUC

Producție apă caldă menajeră și aport la încălzire 3-6 persoane + piscină*
suprafață utilă casă maxim 200 mp 
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