Sluneční kolektoy KPA1, KPC1 a KPS11
Kolektory jsou vyrobeny z materiálů, zaručujících dlouhou
životnost. Rám kolektoru je vytvořen z hliníkových profilů,
spodní uzavírací plech je také hliníkový. Použité sklo je
speciální solární (bezpečnostní - při rozbití se tříští na malé
kousky).

Akční solární sestavy
Ohřev vody

Solární systémy za akční ceny od 44
Model
Rozměry š × d × v
Plocha kolektoru
Připojovací rozměry
Absorbér
Povrch absorbéru
Tloušťka izolace
Maximální pracovní tlak
Objem kapaliny
Hmotnost
Sklo
Doporučená cena kolektoru

KPA1 - ALP

KPC1 - BP

KPS11 - ALP

1000 × 2000 × 80 mm
2 m2
4 × trubka Cu 22
měď-hliník / lyrový
Tinox
3,5 cm
6 bar
1,6 l
34 kg
solární prizmatické
8 890 Kč

1000 × 2000 × 96 mm
2 m2
4 × trubka Cu 22
měď / lyrový
černý chrom
4 cm
6 bar
2,0 l
37 kg
solární prizmatické
8 890 Kč

1247 × 2000 × 95 mm
2,49 m2
4 × trubka Cu 22
měď / lyrový
Eta plus
5 cm
6 bar
2,2 l
45 kg
solární prizmatické
11 900 Kč

990 Kč.

Sluneční kolektor KPG1
Kolektor KPG1 je nový moderní kolektor, který byl navržen s ohledem na co nejvyšší účinnost a výkon při zachování příznivé ceny.
Je vyráběn na moderní robotizované lince s minimálním podílem lidské práce. Nová technologie lepení skla bez zasklívacích lišt
přináší elegantní vzhled i velkou plochu pro příjem sluneční energie.

Model
Rozměry š × d × v
Plocha kolektoru
Plocha apertury
Připojovací rozměry
Absorbér
Povrch absorbéru
Tloušťka izolace
Maximální pracovní tlak
Objem kapaliny
Hmotnost
Sklo
Doporučená cena kolektoru

KPG1 - ALC
1170 × 2150 × 83 mm
2,52 m2
2,39 m2
4× trubka Cu 22
měď - hliník / lyrový
Eta Plus
4 cm
6 bar
1,7 l
47 kg
solární čiré
12 990 Kč
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Úsporné řešení pro vaše topení

Regulus SOL 200 ZU

Regulus SOL 200 KPA

Solární sestava pro předehřev teplé vody

Solární sestava pro předehřev teplé vody

cena bez DPH

Objednací kód: 9524 (zkratka NW 1)

Solární systém KPC1 - 4 m2,
zásobník 200 l, čerpadlová skupina, regulace s českým menu, expanzní nádoba, termostatický
ventil, 30 m potrubí s izolací, uchycení na šikmou střechu, odvzdušnění, solární kapalina

51 990 Kč

Sníženou sazbu DPH 14 % je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
V ceně sestavy není zahrnuta montáž, napojení solárního systému na rozvod teplé, studené vody, doprava materiálu a případné stavební úpravy.

cena bez DPH

Objednací kód: 11920 (zkratka NW 48)

Solární sestava za

51 990 Kč

Předehřev pro stávající elektrický zásobník teplé vody.
Solární sestava je vhodná pro 2 až 4 osoby.

Solární systém KPA1 - 4 m2,
zásobník 200 l, čerpadlová skupina, regulace s českým menu, expanzní nádoba,
termostatický ventil, uchycení na šikmou střechu, odvzdušnění, solární kapalina

44 990 Kč

Sníženou sazbu DPH 14 % je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
V ceně sestavy není zahrnuto propojovací potrubí, montáž, napojení solárního systému na rozvod teplé, studené vody, doprava materiálu a případné stavební úpravy.

Solární sestava za

44 990 Kč

Předehřev pro stávající zásobník teplé vody.
Solární sestava je vhodná pro 2 až 4 osoby.

30-60 °C

30-60 °C

Regulus SOL 300EL ZU

Regulus SOL 300 R2DC-KPG1

Solární sestava pro předehřev teplé vody

Solární sestava pro dohřev kotlem

cena bez DPH

Objednací kód: 9525 (zkratka NW 21)

Solární systém KPS11 - 5 m2,
zásobník 300 l s el. tělesem, čerpadlová skupina, regulace s českým menu a časovačem,
solární expanzní nádoba, expanzní nádoba na pitnou vodu, termostatický ventil, 30 m potrubí
s izolací, uchycení na šikmou střechu, odvzdušnění, solární kapalina

69 990 Kč

Sníženou sazbu DPH 14 % je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
V ceně není zahrnuta montáž, napojení solárního systému na rozvod teplé, studené vody, doprava materiálu a případné stavební úpravy.
V ceně sestavy není zahrnuto připojení elektrického topného tělesa k elektrické síti.

Dohřev elektrickým topným tělesem v solárním zásobníku.
Solární sestava je vhodná pro 3 až 4 osoby.

cena bez DPH

Objednací kód: 11385 (zkratka NW 39)

Solární sestava za

69 990 Kč

Solární systém KPG1 - 5 m2,
zásobník 300 l s dvěma hady, čerpadlová skupina, regulace s českým menu, solární expanzní
nádoba, termostatický ventil, uchycení na šikmou střechu, odvzdušnění

52 990 Kč

Sníženou sazbu DPH 14 % je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
V ceně není zahrnuto propojovací potrubí, solární kapalina, montáž, napojení solárního systému na rozvod teplé, studené vody, doprava
materiálu a případné stavební úpravy.

Solární sestava za

52 990 Kč

Dohřev externím kotlem v solárním zásobníku - možnost instalace el. tělesa.
Solární sestava je vhodná pro 3 až 4 osoby.

kotel

M

30-60 °C

30-60 °C

Navrhneme Vám systém na míru dle vašich potřeb s využítím elektrokotle, tepelného čerpadla, plynového kotle či kotle na biomasu nebo krbové vložky. Podrobnější informace naleznete na www.regulus.cz

