
Datorită eficienţei lor foarte mari, panourile solare cu tuburi vidate pot utiliza
energia solară atât pentru preparare de apă caldă menajeră, cât şi pentru aport la
încălzire.

avantaje:
• Sunt panouri solare cu randament mare, care datorită tubului vidat realizează o 
  absorbţie completă
• Suprafaţa brută a panourilor este 3,25 m2 (panouri solare cu 20 tuburi vidate)
• Aceste panouri solare necesită spaţiu redus de montaj
• Montaj simplu datorită greutăţii reduse
• Protecţia mediului se realizează prin reducerea consumului de combustibil gazos sau lichid
• Sunt fabricate din materiale de calitate superioară şi sunt rezistente la coroziune

În prețul pachetelor solare nu este inclus și 
boilerul. 

» Colector OKP 20 (panou solar cu 20 tuburi vidate)
» Set de fixare pe acoperiş înclinat tip tablă
» Automatizare
» Grup hidraulic de pompare
» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic
» Fluid solar 25 l
» Vas de expansiune 24 l
» Supapă de siguranţă
» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune
» Aeristor solar
» Senzor solar + senzor boiler

» 2 x colector OKP 20 (panou solar cu 20 tuburi vidate)
» Set de fixare pe acoperiş înclinat tip tablă
» Automatizare
» Grup hidraulic de pompare
» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic
» Fluid solar 50 l
» Vas de expansiune 35 l
» Supapă de siguranţă
» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune
» Aeristor solar
» Senzor solar + senzor boiler

pachet solar cu un panou cu 20 tuburi vidate, 
compatibil cu boiler bivalent de 200/300 l 
cu următoarea componență:

pachet solar cu două panouri, fiecare cu 20 tuburi 
vidate, compatibil cu boiler bivalent de 400/500 l 
cu următoarea componență:

tip Cod

Boiler bivalent Reflex Stora 200 774 3400

Boiler bivalent Reflex Stora 300 774 1500

Boiler bivalent Reflex Stora 400 774 2400

Boiler bivalent Reflex Stora 500 770 7500
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