
Панелен колектор, меден арфа Select  с меден абсорбер
код Наименование Размери ШхВхД Колектор м² Цена без 

ДДС

Цена с 

ДДС

00100336006002 Панел-колектор PK Sеlect Classic 1000х2125х90 mm 2,15 465,00 558,00

00100336006004 Панел-колектор PK Select Classic 1228х212 х90 mm 2,7 581,67 698,00

00100335006002 Панел-колектор PK Select Classic New Line - Ф22мм 1000х2000х90 mm 2,15 460,83 553,00

00100335006004 Панел-колектор PK Select Classic New Line - Ф22мм 1228х2125х90 mm 2,70 575,83 691,00

Панелен колектор, меден арфа Select FP с цял Al абсорбер
код Наименование Размери ШхВхД Колектор м² Цена без 

ДДС

Цена с 

ДДС

21100335006101 Панел-колектор PK SL FP - Ф22мм 1010х1980х86 mm 2,00 424,17 509,00

21100335006102 Панел-колектор PK SL FP - Ф22мм 1230х1930х86 mm 2,40 499,17 599,00

Вакуумно-тръбен колектор VTC
код Наименование Размери ШхВхД Колектор м² Цена без 

ДДС

Цена с 

ДДС

00100000007102 Вакуумно-тръбен колектор VTC 15 1980х1190х125 2,36 578,33 694,00

00100000007103 Вакуумно-тръбен колектор VTC 20 1980х1570х125 3,11 760,83 913,00

00100000007104 Вакуумно-тръбен колектор VTC 30 1980х2300х125 4,55 1 096,67 1316,00

Цените са без включени отстъпки.

Отстъпките са валидни за периода от 02.02.2018 г. до 31.03.2018 г. или до изчерпване на наличните количества.

Цените са в български лева. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

Високотехнологичното селективно покритие на абсорбера осигурява висока ефективност и износоустойчивост. 

Устойчива на климатичните условия алуминиева рамка, с възможност за монтиране в различни позиции. 

Изолация от каменна вата редуцира топлинните загуби към атмосферата. 

Абсорбер с конструкция тип арфа. Произведен от медни тръби, фино заварени чрез ултразвукова технология към тръбната 

система. Ултразвуковата заварка осигурява плътен контакт между елементите за ефективен топлообмен и е устойчива на 

механични и температурни деформации. 

Тръбна арфа с ниско хидравлично съпротивление, съответно нисък разход на енергия. Тествана за херметичност. 

Предпазно соларно стъкло: призматична структура; ниско съдържание на желязо (FeO ≤0.02 %); термозакалено; устойчиво на 

вятър, сняг и градушка. 

Устойчив на УВ лъчи силиконов уплътнител. 

Високотехнологичното селективно покритие на абсорбера осигурява висока ефективност и износоустойчивост. 

Устойчива на климатичните условия алуминиева рамка, с възможност за монтиране в различни позиции. 

Изолация от каменна вата редуцира топлинните загуби към атмосферата. 

Арфа от медни тръби с ниско хидравлично съпротивление, съответно нисък разход на енергия. 

Предпазно соларно стъкло: призматична структура; ниско съдържание на желязо (FeO ≤0.02 %); термозакалено; устойчиво на 

вятър, сняг и градушка. 

Устойчив на УВ лъчи силиконов уплътнител. 

Сертификат EN 12975:2006-06; CEN – Keymark OEM 9949/2/2 DQS HELLAS. 

Вакуумни тръби от термозакалено боросиликатно стъкло. 

Селективно покритие за ефективно абсорбиране на слънчевата светлина. 

Топлопроводими пластини, устойчиви при високи температури на стагнация. 

Медни топлоносещи тръби тип Heat Pipe TU 1. Тръбната система е произведена с минимален брой заварки за безупречна 

херметичност и намаляване възможността за натрупване на отлагания. 

Двата извода на събирателната тръба (колектор) мога да бъдат свързани като вход или изход топлоносител в произволна 

посока. 

Температурен датчик с възможност за монтиране отляво или отдясно, в зависимост от положението на изход топлоносител. 

Високоефективна изолация на събирателния колектор. 

Монтаж върху равен, наклонен покрив или фасада. Лесен транспорт, монтаж и поддръжка. Вакуумните колектори продължават 

да функционират приедна или повече счупени тръби. Възможност за свързванена няколко колектора SUNSYSTEM VTC. 

Устойчивост на вятър, градушка, сняг и запрашеност. 

Акция 
от 2 февруари 2018 до 31 март 2018 може да закупите  

слънчеви колектори на промоционални цени 

за 1 брой - 3 % отстъпка за 3 бр. - 6 % отстъпка 

https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.winning.bg/uf/01/LOGO/SUNSYSTEM_logo_thumbnail_200x200.jpg&imgrefurl=http://www.winning.bg/bg/catalog/id/4054/Sunsystem-BB-V_EL_80_3kW.html&docid=JLvM7bEF6tGygM&tbnid=Z6Gs7_XEQXp-8M:&vet=10ahUKEwjswdigrKHTAhXDExoKHVN7B7gQMwg9KAowCg..i&w=1630&h=200&bih=770&biw=1600&q=sunsystem&ved=0ahUKEwjswdigrKHTAhXDExoKHVN7B7gQMwg9KAowCg&iact=mrc&uact=8

