Napkollektoros hőközpont
Érvényes: 2017. április 1-tôl június 30-ig
Cikkszám

1.359.000,-

Használati melegvíz (HMV) készítõ napkollektoros csomag,
a tárolóra szerelt kondenzációs kazánnal, meglévô ferde
cseréptetõre telepítô készlettel
1 db CSZ-2-24/300

Forint

7701476

1 db C
 GB-2-24 típusú kondenzációs falikazán, energiatakarékos, folyamatos
szabályozású szivattyúval (EEI < 0,23)
1 db BM-2 típusú szabályzás külsõ hõmérséklet érzékelõvel
1 db elektronikus tárolóérzékelõ
1 db 285 literes kétregiszteres HMV tároló
1 db SM1-2 szabályozás
1 db 10-es szivattyú-szerelvényblokk folyamatos szabályozású szivattyúval
1 db 25 literes napkollektoros zárt tágulási tartály
2 db nagyteljesítményû TopSon F3-1 álló napkollektor

7700965

1 db csatlakozó készlet

2482410

1 db meglévõ tetõre szerelõ készlet 2 napkollektorhoz

2484130

2 db kompenzátor a napkollektorok közé

2000030

1 db 20 kg-os ANRO napkollektoros folyadék

3501520

Opció:
1 db légedény

2444050

1 db flexibilis csatlakozó készlet

2482381

19.900,25.900,-

Az opciós tételek árai csak az oldalon lévô csomag
együttes megrendelése esetén érvényesek!
Az árak forintban és ÁFA nélkül értendõk!

Elvi kapcsolási vázlat
1

napkollektorok

2

légedény

3

napkollektoros hõérzékelõ

4

SM1 szabályozás

5

10-es szivattyú-szerelvénycsoport

6

HMV tároló hõérzékelõ

7

töltõ-ürítõcsap

8

SEM-2 HMV tároló

9

CGB-2-24 falikazán

10 HMV hõérzékelõ

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

A változtatás jogát fenntartjuk!

Kiemelt kedvezményes termékeink
Érvényes: 2
 017. április 1-tôl június 30-ig
Megnevezés

Központi vezérlő elem:

Cikkszám

Forint

3,5”-os színes kijelző, időprogramok, egyszerű menü szöveges kijelzéssel, kezelés forgató-/nyomógombbal, 4 nyomógomb a gyakran
használt műveletekhez, microSD kártyahely a
szoftverfrissítéshez

BM-2 szabályozó

89 08 306

Fali keret

17 31 129

57.900,-

* A központi vezérlő elem csomag ára a csillaggal jelölt termékkel együtt történő megrendelés
esetén érvényes!

Kondenzációs falikazán fűtésre ill. HMV készítésre, 109%-os kihasználtsági hatásfokkal,
földgáz és folyékony gáz (propán) tüzelésre,
energiatakarékos, folyamatos szabályozású
szivattyúval és beépített szabályozással

FGB-28* (külső hőm. érzékelővel)

86 14 836A 279.000,-

FGB-K-28* (külső hőm. érzékelővel)

86 14 835A 289.000,-

FGB-35* (külső hőm. érzékelővel)

86 14 838A 329.000,-

FGB-K-35* (külső hőm. érzékelővel)

86 14 837A 339.000,-

Comfort sorozatú kondenzációs fűtő falikazán,
110%-os kihasználtsági hatásfokkal, beépített
HMV-hez váltószeleppel és zárt tágulási
tartállyal, gázadaptációs tüzeléstechnikai
szabályozással,energiatakarékos, folyamatos
szabályozású szivattyúval

CGB-2-24 + AM alapmodul + külső
hőmérséklet érzékelő*

86 15 170A 429.000,-

Comfort sorozatú kondenzációs kompakt fali
hőközpont, 110%-os kihasználtsági hatásfokkal, hatékony HMV készítéssel, beépített
zárt tágulási tartállyal, gázadaptációs tüzeléstechnikai szabályozással,energiataka–
rékos, folyamatos szabályozású szivattyúval,
beépített hőszigetelt rozsdamentes acél,
nagy teljesítményű rétegzős HMV tároló,
komplett összecsövezéssel

CGW-2-24/140 + AM alapmodul +
külső hőmérséklet érzékelő*

86 15 181A 559.000,-

Comfort sorozatú kondenzációs kompakt
álló hőközpont, 110%-os kihasználtsági
hatásfokkal, hatékony HMV készítéssel, beépített zárt tágulási tartállyal, gázadaptációs
tüzeléstechnikai szabályozással,energiataka‑
rékos, folyamatos szabályozású szivattyúval,
beépített rozsdamentes acél hőcserélő és
kettős zománcozású rétegzős HMV tároló,
komplett összecsövezéssel

CGS-2-24/200 + AM alapmodul +
külső hőmérséklet érzékelő*

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

86 15177A 639.000,A változtatás jogát fenntartjuk!

Kiemelt kedvezményes termékeink
Érvényes: 2
 017. április 1-tôl június 30-ig
Cikkszám

Központi vezérlő elem:

Forint

3,5”-os színes kijelző, időprogramok, egyszerű menü szöveges kijelzéssel, kezelés forgató-/nyomógombbal, 4 nyomógomb a gyakran
használt műveletekhez, microSD kártyahely a
szoftverfrissítéshez

BM-2 szabályozó

89 08 306

Fali keret

17 31 129

57.900,-

* A központi vezérlő elem csomag ára a csillaggal jelölt termékkel együtt történő megrendelés
esetén érvényes!

Levegő-víz split hőszivattyú hűtésre, fűtésre
és HMV készítésre, elektromos fűtőbetét
nélkül (vásárolható tartozék).
Két részből áll: a kültéri egység EC ventilátorral, hangszigetelt folyamatos szabályozású kompresszorral, expanziós és a hűtési
körfolyamatot megfordító váltószeleppel, a
beltéri egység hőszigetelt kondenzátorral,
energiatakarékos fűtőköri szivattyúval, fűtés/
HMV készítés váltószeleppel, beépített fűtőköri biztonsági szeleppel rendelkezik

BWL-1SB-10/400 + AM alapmodul +
külső hőmérséklet érzékelő*

91 46 395A 1.569.000,-

180 literes, kettős zománcozású, 75 mm-es
PU habos hőszigetelésű HMV tároló, hőszivattyús üzemhez megfelelő kettős spirál, sima
csöves hőcserélővel.
A BWL-1S(B) hőszivattyúval összeépítve
hőközpontot alkot

CEW-2-200 + bekőtő készlet

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

91 46 400A 479.000,-

A változtatás jogát fenntartjuk!

Kiemelt kedvezményes termékeink
Érvényes: 2
 017. április 1-tôl június 30-ig
Megnevezés

Központi vezérlő elem:

Cikkszám

Forint

3,5”-os színes kijelző, időprogramok, egyszerű menü szöveges kijelzéssel, kezelés forgató-/nyomógombbal, 4 nyomógomb a gyakran
használt műveletekhez, microSD kártyahely a
szoftverfrissítéshez

BM-2 szabályozó

89 08 306

Fali keret

17 31 129

57.900,-

* A központi vezérlő elem csomag ára a csillaggal jelölt termékkel együtt történő megrendelés
esetén érvényes!

Egy- és többlakásos családi házak, irodák
szellőztetésére alkalmas. A CWL berende
zés a szűrt friss levegőt a távozó levegővel
melegíti fel lemezes hővisszanyerőn keresztül
(90% feletti hatásfok). Beépített elektromos
előfűtő, bypasszos lemezes hővisszanyerő,
digitális kijelzés

CWL-300 Excellent (4/Ø R)*

71 00 554 449.000,-

CWL-400 Excellent (4/Ø R)*

71 00 560 559.000,-

CWL légtechnikai rendszerelemek csomagban
4 db 90°-os ø160-as ISO könyök

2577363

8 db csőcsatlakozó ø160-as ISO csőhöz

2577365

2 db 2m-es ø160-as ISO cső

2577362

2 db hangcsillapító ø160-as

2577367

2 db levegő osztó doboz

2577596

2 db hangcsillapító készlet osztó dobozhoz

2577603

3 db flexibilis levegő elosztó cső
(ø75/63, 50 méter/tekercs)

2577414

6 db csatlakozó elem légszelephez

2577295

5 db gyorscsatlakozó

2577416

2 db tömítő gyűrű csomag (10 db/csomag)

2577360

2 db rögzítő gyűrű csomag (10 db/csomag)

2577548

Csomagár

369.000,-

A CWL-400 Excellent berendezéshez történő vásárlás esetén a csomaghoz még 4 db szűkítő
elem szükséges!

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

A változtatás jogát fenntartjuk!

