
 

 

V našem podjetju smo za vas pripravili več različnih solarnih paketov, z 

nakupom katerih prihranite tudi do 1250 € !!!! 

 

 
Kompleti za pripravo tople sanitarne vode z vakuumskimi in ploščatimi kolektorji! 

 

Solarni sistem SUPER E 

 

 

Prednosti kompletov : 

• visoko kvalitetni vakuumski kolektor 

tehnologije U-pipe s certifikatom Solar 

Keymark  

• zadovoljuje do 80% potreb po sanitarni 

vodi  

• maksimalna življenjska doba do 25 let  

• inovativna oblika  

 

Komplet vključuje: 

• vakuumski kolektor  

• solarni ogrevalnik vode z dvojnim 

izmenjevalcem in zaščito pred korozijo  

• solarna postaja s črpalnim sklopom  

• inteligentna regulacija  

• ekspanzijska posoda  

• glikol – tekočina proti zmrzovanju  

• pritrdilna konstrukcija za vse vrste streh  

• drobni material  

Sistem vam dimenzioniramo na osnovi števila oseb v 

gospodinjstvu in ferkvenco porabe : 

• Solarni komplet SUPER E: 2-3 porabniki tople sanitarne vode  

• Solarni komplet SUPER E+: 3-4 porabniki tople sanitarne vode  

• Solarni komplet SUPER E++: 5-8 porabnikov tople sanitarne vode  

 



 
 

Solarni sistem READY E 

 

 

Prednosti kompletov: 

• visoko kvalitetni vakuumski kolektor 

tehnologije U-pipe s certifikatom 

Solar Keymark  

• zadovoljuje do 80% potreb po 

sanitarni vodi  

• enostavna in hitra inštalacija  

• zmogljiv hranilnik vode z integrirano 

regulacijo in solarno postajo  

• maksimalna življenjska doba do 25 let  

 

Komplet vključuje: 

• Vakuumski kolektor  

• solarni ogrevalnik vode z integrirano 

solarno postajo in regulacijo  

• Ekspanzijska posoda  

• Pritrdilna konstrukcija za vse vrste 

streh  

• Drobni material  

• Glikol – tekočina proti zmrzovanju  

Sistem vam dimenzioniramo na osnovi števila oseb v 

gospodinjstvu in ferkvenco porabe : 

• Solarni komplet READY E: 2-3 porabniki tople sanitarne vode  

• Solarni komplet READY E+: 3-4 porabniki tople sanitarne vode  

• Solarni komplet READY E++: 5-8 porabnikov tople sanitarne vode  

 

 
 

Solarni sistem EFFICIENCY 



 

 

Prednosti kompletov: 

• lasersko varjen ploščati kolektor z 

visoko selektivno prevleko za 

maksimalno absorbcijo sončnih 

žarkov  

• zadovoljuje do 80% potreb po 

sanitarni vodi  

• maksimalna življenjska doba do 25 let  

• inovativna oblika  

 

Komplet vključuje: 

• Solarni ogrevalnik vode z dvojnim 

izmenjevalcem in zaščito pred 

korozijo  

• Solarna postaja s črpalnim sklopom  

• Inteligentna regulacija  

• Ekspanzijska posoda  

• Glikol – tekočina proti zmrzovanju  

• Pritrdilna konstrukcija za vse vrste 

streh  

Sistem vam dimenzioniramo na osnovi števila 

oseb v gospodinjstvu in ferkvenco porabe : 

• Solarni komplet EFFICIENCY IB200 : 2-3 porabniki tople sanitarne 

vode  

• Solarni komplet EFFICIENCY IB300 : 3-4 porabniki tople sanitarne 

vode  

• Solarni komplet EFFICIENCY IB500 : 5-8 porabnikov tople sanitarne vode  

 

 
 

 

Kompleti za ogrevanje sanitarne vode in podporo centralnemu ogrevanju 

Solarni sistem VITALSUN 



 
 

 

 

Prednosti kompletov: 

• visoko kvalitetni vakuumski kolektor 

tehnologije U-pipe s certifikatom Solar 

Keymark  

• Inovativna oblika  

• zadovoljuje do 80% potreb po sanitarni 

vodi  

• pokrije tudi do 30% energijskih potreb za 

ogrevanje  

• maksimalna življenjska doba do 25 let  

 

Komplet vključuje: 

• Vakuumski kolektor  

• kombinirani solarni zalogovnik vode z 

dvema ogrevalnima izmenjevalcema in 

pretočnim sanitarnim izmenjevalcem  

• Solarna postaja s črpalnim sklopom  

• Inteligentna regulacija  

• Ekspanzijska posoda  

• Glikol – tekočina proti zmrzovanju  

• Pritrdilna konstrukcija za vse vrste streh  

• Drobni material  

Sistem vam dimenzioniramo glede na velikost ogrevalne 

površine vašega gospodinjstva: 

• VITALSUN CPC3 : do 180 m2 ogrevalne površine  

• VITALSUN CPC4 : do 250 m2 ogrevalne površine  

• VITALSUN CPC5 : nad 250 m2 ogrevalne površine  

 


