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Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 1.150
Me depozitë të ujit të ngrohtë monovalente dhe rezistencë elektrike

Pasqyrë e sheshtë
auroTHERM klasike VFK
135 VD, me serpentinë absorbuese
dhe strukturë xhami të sigurtë.
Depozitë e ujit të ngrohtë
monovalente.
Kontrolli i paneleve diellore
me sensor të depozitës dhe
të pasqyrës.

Easy

Depozitë dhe pasqyrë e
sistemit diellor e mbi
dimensionuar.

Opsioni i ngrohjes ndërmjet
rezistencës elektrike, i
kombinuar me kaldajën me
gaz VUW, ose me ngrohës
elektrik të ujit VED E
ekskluziv.
Valvul sigurie e
sistemit diellor.
Sistem shkarkimi pa “drain
back’’, pa enë zgjerimi dhe
valvul shfryrëse të ajrit.
Fluid për sistemin e
paneleve diellore.

Pompa e paneleve diellore
(8,5 metër).
Instalimi i pasqyrave në çati
të sheshtë.

Rezistencë elektrike e
integruar 1,8 kW.
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Depozitë monovalente 150 litra/ pasqyrë vertikale / instalimi në çati të sheshtë
Sistemi auroSTEP plus 1.150 E VF, me pompë 8.5 metra, instalimi i pasqyrave në çati të sheshtë
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

Nr. Serie

VEH SN 150/3 i

Depozitë diellore monovalente 150 litra, e pajisur me rezistencë diellore

0010010446

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyrat diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

Kompleti i lidhjes hidraulike të një pasqyrë, sensori i pasqyrës
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020143719
0020092558

Skelet për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Skelet për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Total:
Aksesorët e kërkuar:
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 0020060434 (1x)

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në 1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Opsioni a) ose b)

2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

a) Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit,

3. Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor 12 metra,

nr. serie 0020137768 (2x)
b) Vida për fiksimin e skeletit, nr .serie 0020146025 (2x)

nr. serie 002084946
4. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Legjenda:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e
pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor
diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit
të sistemit 30%, që do të thotë
rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 8,5 m
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
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Depozitë monovalente 150 litra/pasqyra vertikale/instalimi në çati të pjerrët
Sistemi auroSTEP plus 1.150 E VF, me pompë 8.5 metra, instalimi i pasqyrave në çati të pjerrët
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

VEH SN 150/3 i

Depozitë diellore monovalente 150 litra e pajisur me rezistencë

0010010446

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

Kompleti i lidhjes hidraulike të një pasqyrë, sensori i pasqyrës
Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët

Nr. serie

0020143719
0020059899

Total:
Aksesorë të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 0020060434 (1x)
2. Skelet, varet nga lloji i çatisë (1x)

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040 (1x)
3. Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor 12 metra , nr. serie 002084946 (1x)
4. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Legjenda:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e
pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor
diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit
të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi
diellor vjetor 1500 kWh/m2
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Shënim:
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 8,5m
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

Instalimi
1. Kufizimet në instalimin auroSTEP
Shënim:
Instalimi i pasqyrës diellore
VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Lartësia maksimale midis kreut
të pasqyrës dhe fundit të depozitës: 8,5 m.
Gjatësia maksimale horizontale: 10 m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit
dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
Aksesorët opsional:
Lartësia maksimale e pompës
së qarkullimit 12 m

2. Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 1.150 për furnizimin me ujë të ngrohtë, me mundësi shtesë ngrohjeje ndërmjet
rezistencës elektrike të integruar, ose me mundësi shtesë ngrohjeje ndërmjet kombinimit të pajisjes me gaz
VUW, ose ngrohësit elektrik të ujit VED E ekskluziv

Legjenda:
1 Kaldajë me gaz e montuar në mur VUW /5 R3
7 Depozita diellore VEH SN 150/3 dhe;
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 1.150
13 Kontrolli diellor; pjesë integrale e pajisjes
auroSTEP plus 1.150
39 Valvul termostatike ¾‘’ për mbrojtjen nga uji
shumë i nxehtë (Nr. serie 302040)
42a Valvul sigurie e qarkut diellor (7 copë)
43 Grupi i sigurisë të qarkut të ujit të ngrohtë sanitar
(Nr. serie 0020060434)
53 Tub fleksibël i instaluar 2 në 1 për të lidhur pasqyrën
me depozitën 20 m (Nr. serie 302360) dhe 10 m
(Nr. serie 302359)
58 Mbushje dhe zbrazje (7 copë)
63 Pasqyrë diellore VFK 135 D; pjesë integrale
e pajisjes auroSTEP plus 1.150 (7 copë)
KOL 1 Sensor temperature të pasqyrave diellore (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 1.150
KOL 1-P Pompë qarkulluese e sistemit të paneleve diellor (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 1.150
BYP
Valvul rregullimi termostatike për ujin e ngrohtë
sanitar
SP 1
Sensor i temperaturës maksimale (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 1.150
SP 2
Sensor i temperaturës minimale (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 1.150
C1/C2
Kabllo (7 copë)

Sistemet e paneleve diellore

7

197

Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 2.250
Me depozitë bivalente të ujit të ngrohtë sanitar

Kontrolli i paneleve diellore
me sensor të depozitës
dhe të pasqyrës.

Opsioni i ngrohjes
ndërmjet kaldajës me gaz
“VU”, atmoVIT.

Dy pasqyra të sheshta
auroTHERM klasike VFK
135 VD, me serpentinë
absorbuese dhe strukturë
xhami të sigurtë.

Valvul sigurie e sistemit të
paneleve diellore.

Sistem shkarkimi pa "drain
back", pa enë zgjerimi dhe
valvul shfryrëse të ajrit.

Depozitë e ujit të
ngrohtë bivalente
(dy serpentina).

Fluid për sistemin e panelit
Diellor.

Depozitë dhe pasqyrë e
sistemit të paneleve diellore
e mbidimensionuar.

Instalimi i pasqyrave në
çati këndore, instalim vertikal,
krahë për krahë.

Pompa e paneleve diellore.
Instalimi i pasqyrave në
çati të sheshtë, krahë për krahë.

Depozitë bivalente 250 litra/ pasqyra vertikale/ instalimi në çati të sheshtë
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Sistemi auroSTEP plus 2.250 P VF, me pompë 12 metra, instalimi i pasqyrave në çati të sheshtë
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

Nr. serie

VIH SN 250/3 iP

Depozitë diellore bivalente 250 litra

0010010444

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave

0010010204
0020143733

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020092558

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020092558

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Total:
Aksesorë të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)
2. Opsioni a) dhe b)
a) Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit, nr. serie 0020137768 (3x)
b) Vida për fiksimin e skeletit, nr. serie 0020146025 (3x)

Legjenda:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e
pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor
diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të
sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi
diellor vjetor 1500 kWh/m2
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Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në 1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040
3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Shënim:
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës:12m
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

Depozitë bivalente 250 litra / pasqyra vertikale / instalimi në çati të pjerrët
Sistemi auroSTEP plus 2.250 P VF, me pompë 12 metra, instalimi i pasqyrave në çati të pjerrët
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

VIH SN 250/3 iP

Depozitë diellore bivalente 250 litra

0010010444

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave

Nr. serie

0010010204
0020143733

Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët

0020059899

Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët

0020059899

Total:
Aksesor të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)
2. Skelet, varet nga lloji i çatisë (2x), montimi i një pasqyre

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në 1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040
3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Legjenda:
Shënim:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës:12m
diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemitGjatësia maksimale horizontale: 10m
30%, që do të thotë rrezatimi
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
diellor vjetor 1500 kWh/m2
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
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Instalimi
1. Kufizimet në instalimin e auroSTEP plus 2.250

max.12m

Shënim:
Instalimi i pasqyrës diellore
auroTHERM klasike VFK 135 VD
vetëm vertikalisht.
Lartësia maksimale midis kreut
të pasqyrës dhe fundit të depozitës: 8,5 m.
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit
dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

2. Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 2.250 (bivalent), për furnizimin me ujë të ngrohtë dhe për ngrohje
me kaldajë gazi
Legjenda:
Kaldajë me gaz e montuar në mur VU
Pompa e kaldajës VU
Depozita diellore VIH SN 250/3 dhe; pjesë
integrale e pajisjes auroSTEP plus 2.250
13 Kontrolli diellor; pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 2.250
30 Valvul kontrolli
39 Valvul termostatike ¾‘’ për mbrojtjen nga uji
shumë i nxehtë (nr. katalogu 302040)
42a Valvul sigurie e qarkut diellor (7 copë)
43 Grupi i sigurisë së qarkut të ujit të ngrohtë sanitar
(nr. katalogu 305827)
53 Tub fleksibël i instaluar 2 në 1 për të lidhur pasqyrën
me depozitën 20 m (nr. serie 302360)
dhe 10 m (nr.serie 302359)
58 Mbushje dhe zbrazje (7 copë)
63 Pasqyrë diellore VFK 135 D (2 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 2.250 (7 copë)
KOL 1
Sensor temperature e pasqyrave diellore (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 2.250
KOL 1-P
Pompë e qarkut diellor (7 copë); pjesë
integrale e pajisjes auroSTEP plus 2.250
LegP Mbrojtje e pompës nga bakteri ‘’Legionella’’
SP 1
Sensor i temperaturës maksimale (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 2.250
SP 2
Sensor i temperaturës minimale (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 2.250
C1/C2
Kabllo (7 copë)
1
2
7

7

* mundësi ngrohjeje shtesë ndërmjet pajisjes
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Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 2.250
Me depozitë të ujit të ngrohtë monovalente të integruar, me rezistencë elektrike

Kontrolli i paneleve diellore
me sensor të depozitës
dhe të pasqyrës.
Panel me dy pasqyra të sheshta
me absorbues me serpentinë
dhe një strukturë të sigurtë
prej xhami auroTHERM klasike
VFK 135 VD.

Ngrohje nëpërmjet
instalimit të ngrohësve
elektrik, kaldajë me gaz e
kombinuar me etiketën
VUW, ose me VED E
ekskluziv, ngrohje të
menjëhershme të ujit.
Valvul sigurie për panelet
diellore.

Depozitë e ujit të ngrohtë
Sanitar, bivalente.

Sistem shkarkimi “drain back”
pa enë zgjerimi dhe pa valvul
ajërnxjerrëse.

Dimensionim i depozitës
dhe pasqyrave të sistemit të
paneleve diellore.

Ujë i zbutur plus agjent
antingrirës.

Pompa e paneleve diellore.
Instalimi i pasqyrave në çati,
Montim vertikal, ngjitur me
njëra-tjetrën.

Instalim të pasqyrave diellore
në çati të pjerrëta, montim
vertikal, ngjitur me njëra-tjetrën.
Rezistencë elektrike e
integruar 2,7 kW.
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Depozitë 250 litra njëvalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati
Sistem auroSTEP plus 2.250 E VF, me rënie presioni 8,5 m instalim të pasqyrave në çati
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

VEH SN 250/3 i

Depozitë diellore monovalente 250 litra

0010010447

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave

Nr. serie

0010010204
0020143733

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë

0020092558

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë

0020092558

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë

0020137774

Total:
Aksesorë të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)
2. Opsioni a) dhe b)
a) Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit, nr. serie 0020137768 (3x)
b) Vida për fiksimin e skeletit, nr. serie 0020092558 (3x)

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040
3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë
4. Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor, 12 metra
nr. serie 002084946

Legjenda:
Shënim:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës:
diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 8,5m. Gjatësia maksimale horizontale: 10m
30%, që do të thotë rrezatimi
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
diellor vjetor 1500 kWh/m2
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
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Depozitë 250 litra monovalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati
Sistem auroSTEP plus 2.250 E VF, me rënie presioni 8,5m instalim të pasqyrave në çati
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

VEH SN 250/3 i

Depozitë diellore monovalente 250 litra

0010010447

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave

Nr. serie

0020143733

Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët

0020059899

Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët

0020059899

Total:
Aksesor të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)
2. Skelet, varet nga lloji i çatisë (2x)

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040
3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë
4. Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor 12 ma , nr. serie 002084946

Legjenda:
Shënim:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës:
diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 8,5m. Gjatësia maksimale horizontale: 10m
30%, që do të thotë rrezatimi
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
diellor vjetor 1500 kWh/m2
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
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Instalimi

1. Kufizimet në instalimin e auroSTEP plus
Shënim:
Instalimi i pasqyrës diellore
VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Lartësia maksimale midis kreut
të pasqyrës dhe fundit të depozitës: 8,5m
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+
kthimit: 20 m + 20 m
Aksesorët opsional:
Lartësia maksimale e pompës
së qarkullimit 12 m

2. Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 2.250, për prodhimin e ujit të ngrohtë të integruar, me rezistencë elektrike
Legjenda:
KW
Uji i ftohtë
DM
Reduktor presioni (opsionale)
LegP
Pompë për mbrojtjen kundër bakterit
‘’Legionella’’
EP
Element i rezistencës për të mbushur
depozitën
STB
Termostat (i integruar), me element
të rezistencës elektrike)
Kol 1-P Pompa e panelit
Kol 1
Sensor i panelit 1
Sp 1
Sensor i depozitës 1
Sp 2
Sensor i depozitës 2
S
Programator
230 V
Ushqimi

Sistemet e paneleve diellore
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Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 3.350
Me depozitë bivalente të ujit të ngrohtë sanitar

Kontrolli i paneleve diellore
me sensor të depozitës
dhe të pasqyrës.

Ngrohje shtesë me kaldajë
murale me gaz, të pajisjes
“VU”, atmoVIT.

Panele me tri pasqyra
auroTHERM klasike VFK
135 VD, me absorbues,
me serpentinë dhe me një
strukturë sigurie prej xhami.

Valvul sigurie për
panelet diellore.

Depozitë e ujit të ngrohtë
sanitar bivalente.

Sistem shkarkimi “drain
back”, pa enë zgjerimi dhe
pa valvul ajërnxjerrëse.

Dimensionimi i depozitës
dhe pasqyrave të sistemit
të paneleve diellore.

Ujë i zbutur plus
agjent antingrirës.

Pompa e paneleve diellore.

Instalim të pasqyrave
diellore në çati të pjerrëta,
montim vertikal, përkrah
njëra-tjetrës.
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Depozitë 390 litra njëvalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati
Sistemi auroSTEP plus 3.350 P VF, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

Nr. serie

VIH SN 350/3 iP

Depozitë diellore bivalente 390 litra

0010010445

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë

0020143743

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020092558

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020092558

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020092558

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë

0020137774

Total:
Aksesorë të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)
2. Opsioni a) dhe b)
a) Pllaka mbajtëse për të përballuar peshën e skeletit, nr. serie 0020137768 (4x)
b) Vida për fiksimin e skeletit, nr. serie 0020146025 (4x)

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040
3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Legjenda:
Shënim:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës:12m
diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit Gjatësia maksimale horizontale: 10m
30%, që do të thotë rrezatimi
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
diellor vjetor 1500 kWh/m2
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
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Depozitë 390 litra njëvalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati të pjerrëta
Sistemi auroSTEP plus 3.350 P VT, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati të pjerrëta
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

Nr. serie

VIH SN 350/3 iP

Depozitë diellore bivalente 390 litra

0010010445

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore e sheshtë me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore e sheshtë me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore e sheshtë me serpentinë absorbuese

0010010204

Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë

0020143743

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020059899

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020059899

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020059899

Total:
Aksesorë të kërkuar
1. Skelet, varet nga lloji i çatisë (3x), montimi i një pasqyre krahë për krahë
2. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827

Legjenda:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e
pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor
60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit
30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor
1500 kWh/m2

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat e ujit
dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

Shënim:
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 12m
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
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Instalimi

max.12m

1. Kufizimet në instalimin e auroSTEP plus 3.350
Shënim:
Instalimi i pasqyrës diellore
auroTHERM klasike VFK 135 VD
vetëm vertikalisht.
Lartësia maksimale midis kreut
të pasqyrës dhe fundit të depozitës:12 m.
Gjatësia maksimale horizontale:10m
Pjerrësia minimale horizontale:4%
Gjatësia maksimale e tubit
dërgim+kthim: 20 m + 20 m

2. Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 3.350 (bivalent), për furnizimin me ujë të ngrohtë dhe për ngrohje
me kaldajë gazi
Legjenda:
1
Kaldajë me gaz e montuar në mur VU
2
Pompa e kaldajës VU
7
Depozita diellore VIH SN 350/3 dhe P; pjesë
integrale e pajisjes auroSTEP plus 3.350
13
Kontrolli diellor; pjesë integrale e pajisjes
auroSTEP plus 3.350
30
Valvul kontrolli
39
Valvul termostatike ¾ ‘’ për mbrojtjen nga uji
shumë i nxehtë (nr. katalogu 302040)
42a
Valvul sigurie e qarkut diellor (7 copë)
43
Grupi i sigurisë të qarkut të ujit të ngrohtë sanitar
(nr. katalogu 305827)
53
Tub fleksibël i instaluar 2 në 1, për të lidhur
pasqyrën me depozitën 20 m (nr. serie 302360)
dhe 10 m (nr. katalogu 302359)
58
Mbushje dhe zbrazje (7 copë)
63
Pasqyrë diellore VFK 135 D (3 copë.);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 3.350
(7 copë)
KOL 1
Sensor temperature e pasqyrave diellore kolektorë
(7 copë); pjesë integrale e pajisjes
auroSTEP plus 3.350
KOL 1-P Pompë e qarkut diellor (7 copë); pjesë
integrale e pajisjes auroSTEP plus 3.350
LegP
Pompë mbrojtëse kundër bakterit``Legionella``
SP 1
Sensor i temperaturës maksimale (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 3.350
SP 2
Sensor i temperaturës minimale (7 copë);
pjesë integrale e pajisjes auroSTEP plus 3.350
C1/C2
Kabllo (7 copë)
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* mundësi realizimi të ngrohjes nëpërmjet pajisjes atmoVIT
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Sisteme të paneleve diellore auroSTEP plus 3.350
Me depozitë monovalente të ujit të ngrohtë sanitar të integruar, me rezistencë
elektrike

Kontroll i integruar me
sensor në depozitë dhe
në pasqyrë.
Kolektor me tri pasqyra
auroTHERM klasike VFK
135 VD me absorbues, me
serpentinë dhe me një
strukturë sigurie prej xhami.
Depozitë e ujit të ngrohtë
sanitar monovalent.

Depozitë dhe pasqyrë e
Sistemet e paneleve diellore

Pompa e paneleve diellore.

Ngrohje me rezistencë
elektrike të integruar
(3,6 kW).

Valvul sigurie për
panelet diellore.

Sistem shkarkimi ‘’drain
back’’ pa enë zgjerimi
dhe pa valvul ajërnxjerrëse.

Ujë i zbutur plus
agjent antingrirës.
Instalim i pasqyrave
diellore në çati të pjerrëta,
montim vertikal, ngjitur me
njëra-tjetrën.

Depozitë 390 litra monovalente/ pasqyrë vertikale/ instalim në çati të sheshta
Sistem auroSTEP plus 3.350 EP VF, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati të sheshta
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

Nr. serie

VEH SN 350/3 iP

Depozitë diellore monovalente 390 litra e pajisur me rezistencë

0010010448

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë

0020143743

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020092558

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020092558

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020092558

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë

0020137774

Total:
Aksesorë të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)
2. Opsioni a) dhe b)
a) Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit, nr. serie 0020137768 (4x)
b) Vida për fiksimin e skeletit, nr. serie 0020146025 (4x)

Legjenda:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º
me drejtimin nga jugu, me mbulim mesatar
vjetor 60%, me rendiment të sistemit 30%,
me një rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040
3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Shënim:
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 12 m.
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
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Depozitë 390 litra monovalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati të pjerrëta
Sistem auroSTEP plus 3.350 EP VT, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati të pjerrëta
Përbërësit e sistemit

Përshkrimi

Nr. serie

VEH SN 350/3 iP

Depozitë diellore monovalente 390 litra e pajisur me rezistencë

0010010448

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

auroTHERM VFK 135 VD

Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese

0010010204

Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë

0020143743

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020059899

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020059899

Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati

0020059899

Total:
Aksesorë të kërkuar
1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827
2. Shina montimi çatie në varësi të tipit të çatisë, me montim të
kolektorëve njëri pas tjetrit

Legjenda:
(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º me
drejtimin nga jugu, me mbulim mesatar
vjetor 60%, me rendiment të sistemit 30%,
me një rrezatim diellor vjetor 1500 kWh/m2
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Aksesorët e mundshëm:
1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim
2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

Shënim:
Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 12m
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

Instalimi

1. Kufizimet në instalimin e auroSTEP plus

max.12m

Shënim:
Instalimi i pasqyrës diellore
VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
Lartësia maksimale midis kreut
të pasqyrës dhe fundit të depozitës:12 m.
Gjatësia maksimale horizontale: 10m
Pjerrësia minimale horizontale: 4%
Gjatësia maksimale e tubit të dërgim+
kthimit: 20 m + 20 m

2. Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 3.350, për furnizimin me ujë të ngrohtë sanitar të integruar,
me ngrohës elektrik
Legjenda:
KW
DM
LegP
EP
STB
Kol 1-P
Kol 1
Sp 1
Sp 2
S
230 V

Uji i ftohtë
Reduktor presioni (opsionale)
Pompë për mbrojtjen kundër bakterit
‘’Legionella’’
Element i rezistencës për të mbushur
depozitën
Termostat (i integruar) me element
të rezistencës elektrike
Pompa e panelit
Sensor i panelit 1
Sensor i depozitës 1
Sensor i depozitës 2
Programator
Ushqimi

Sistemet e paneleve diellore
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Aksesorët e auroSTEP plus

Aksesorë

Përshkrimi

Nr. serie

Tub fleksibël 2 në 1 për të lidhur panelet, me sensor
të integruar
10 m
20 m

302359
302360

Solucion kundër ngrirjes për mbushje
të sistemit në rastin kur tubat fleksibël
janë më të gjatë se 8,5 m
10 l
20 l

Pompë qarkulluese e paneleve diellore, e cila
është opsionale për depozitën 150 dhe 250
litra dhe që arrin një lartësi prej 12 metra

302363
302498

0020084946

7
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P
- për tjegulla standarde (Tondach, Bramac i sl.)
- për panele të sheshtë VFK 135 VD
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

0020055174

Element mbajtës shtesë 0020055174
- element i dyanshëm mbajtës për çatinë, është i
nevojshme të porositet në rast të instalimit të
një kolektori të dytë VFK 135 D, në krah me të
parin
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës

0020059896

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S

0020055184

- për çati të mbuluara me tjegulla
- për panele të sheshtë VFK 135 VD
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

Element mbajtës shtesë 0020055184
- element i dyanshëm mbajtës për çatinë, është i
nevojshme të porositet në rast të instalimit të
një kolektori të dytë VFK
135 D, në krah me të parin
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës
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0020059895

Element mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë
- për tjegulla
- për panele të sheshtë VFK 135 VD
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

0020080144

Element mbajtës shtesë 0020080144
- element i dyanshëm mbajtës për çatinë, është i
nevojshme të porositet në rast të instalimit të
një kolektori të dytë VFK 135 D, në krah me
të parin
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës

0020080146

Çmimi (€)

Çmimi (€)

(pa TVSH)

(me TVSH)

Aksesorët e auroSTEP plus

Aksesorë

Përshkrimi

Element mbajtës me krahë të
zgjerueshëm për lloje të ndryshme çatish

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

0020059897

- për panele të sheshtë VFK 135 VD
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

Element mbajtës shtesë 0020059897

0020087854

- element i dyanshëm mbajtës për çatinë, është
i nevojshme të porositet në rast të instalimit
të një kolektori të dytë VFK 135 D, në
krah me të parin
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës

Valvul termostatike 3/4

302040

Për mbrojtjen nga uji i ngrohtë

7
Grup i sigurisë së rrjetit deri në 10 bar,
për depozita deri në 200 litra
(auroSTEP plus 1.150)

Grup i sigurisë së rrjetit deri në 10 bar,
për depozita deri në 200 litra
(auroSTEP 2.250 / 3.350)

0020060434

305827
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auroSTEP pro
Sisteme diellore me termosifon

- Sisteme të përcaktuara të paneleve diellore.
- Forma më e thjeshtë e energjisë diellore për prodhimin
e ujit të ngrohtë.
- Qarkullim të ujit në sistem, pa përdorimin e pompave qarkulluese
(qarkullim natyral për shkak të ngrohje/ftohjes së fluidit të
paneleve diellore).
- Funksionimi i sistemit nuk kërkon energji elektrike, përveç rastit kur
si opsion përdor rezistencën elektrike.
- Paneli diellor i sheshtë ka një sipërfaqe 2,25 m2.
- Certifikatë “Solar Keymark“
- Depozita është prej çeliku e lyer me shtresë mbrojtëse magnezi, me
izolim PU 50 mm.
- Valvul sigurie (6 bar; 1/2"), valvul sigurie për panelet diellore
(3,5 bar; 1/2"), valvul ndërprerëse, që janë pjesë e furnizimit me ujë.
- Tri lloje depozitash: 150/200/300 litra.
- Aksesorë për instalim të lehtë të sistemeve mbi çati të pjerrëta dhe për çati të
sheshta.
- Rezistencë elektrike si aksesor 2 dhe 3 kW.

Pasqyrë
diellore

7

VFK 118 T

Depozita e
ujit të
ngrohtë

Sipërfaqja e
pasqyrës
bruto/neto
m2
2,24/2,08

Kapaciteti i
depozitës,
litra

Pesha e
pasqyrës
kg

Përthithja në
%

37

Pesha e depozitës
plotë/bosh,
litra

95

Gjatësi
x Diametër,
mm

Emetimi ε
në %

Shfrytëzimi
η në %

73,7

Temp.
maksimale
PTV, °C

5

0010016434

Presioni
maksimal i
PTV, bar

Nr. serie

VIH S 150/2 T

150

67/202

1000 x 600

90

6

0010016533

VIH S 200/2 T

190

79/261

1200 x 600

90

6

0010016435

VIH S 300/2 T

300

115/415

1800 x 600

90

6

0010016436

Dimensionet e paneleve
1045

77,5

75
517

2145

517
517

75
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Instalimi
auroSTEP pro - depozitë 150 litra / 1 pasqyrë
Instalimi në çati të pjerrëta

Instalimi në çati të sheshta

643

50
28

6622

1050

7
19

81

85

auroSTEP pro - depozitë 200 litra / 1 pasqyrë
Instalimi në çati të pjerrëta

Instalimi në çati të sheshta

6

346
50
28

6622

1050

81

19

85
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Instalimi
auroSTEP pro - depozitë 200 litra / 2 pasqyrë
Instalimi në çati të pjerrëta

Instalimi në çati të sheshta

643

6622

50
28
2100

7
81

19

85

auroSTEP pro - depozitë 300 litra / 2 pasqyra
Instalimi në çati të pjerrëta

Instalimi në çati të sheshta

6

643

643

6622
2100

50
28

11

11

19

1,
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Aksesorët e instalimit të pajisjes auroSTEP pro

Aksesorë

Përshkrimi

Aksesor instalimi për çati të sheshta

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

0020183666

- për depozitë 150 litra / 1 pasqyrë

Aksesor instalimi për çati të sheshta

0020183668

- për depozitë 200 litra/ 1 pasqyrë

Aksesor instalimi për çati të sheshta

0020183672

- për depozitë 200 litra/ 2 pasqyra

Aksesor instalimi për çati të sheshta

0020183670

- për depozitë 300 litra/ 2 pasqyra

Aksesor instalimi për çati të pjerrëta, me
pjerrësi 25° deri 40°

0020183667

- për depozitë 150 litra / 1 pasqyrë

Aksesor instalimi për çati të pjerrëta, me
pjerrësi 25° deri 40°

0020183669

- për depozitë 200 litra/ 1 pasqyrë

Aksesor instalimi për çati të pjerrëta, me pjerrësi
25° deri 40°

0020193169

- për depozitë 200 litra/ 2 pasqyra

Aksesor instalimi për çati të pjerrëta, me pjerrësi
25° deri 40°

0020183671

- për depozitë 300 litra / 2 pasqyra

7
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Aksesorë

Përshkrimi

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Rezistencë elektrike si opsion për
sistemin auroSTEP pro

Çmimi (€)
(me TVSH)

0020186185

- 2 kW

Rezistencë elektrike si opsion për
sistemin auroSTEP pro

0020186186

- 3 kW

Ujë i zbutur plus agjent antingrirës
0020046752
302363
302498

5l
10 l
20 l

302040

Valvul termostatike ¾"
- për mbrojtjen nga uji shumë i nxehtë

7

Ujë i zbutur me agjent antingrirës në pajisjen auroSTEP pro
Sistemi
Përmbajtja e ujit të zbutur
me agjent antingrirës
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1-150
11,5 litra

1 - 200
14 litra

2 - 200

2 - 300

15 litra

22 litra

auroSTEP pro – paketë e pajisjeve të paneleve diellore

Komplet 1A - 150 lit. - çati e pjerrët
Nr. serie

Përshkrimi

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016533

VIH S 150/2 T

0020183667

Aksesor për çati të pjerrët - depozitë 150 l

0020046752

Ujë i zbutur, plus agjent antingrirës 5 l

302363

Ujë i zbutur, plus agjent antingrirës 10 l

Çmimi (€) (pa TVSH)

Çmimi (€) (me TVSH)

Çmimi (€) (pa TVSH)

Çmimi (€) (me TVSH)

Total:

Komplet 1B – 150 litra – çati e sheshtë
Nr. serie

Përshkrimi

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016533

VIH S 150/2 T

0020183666

Aksesor për çati të pjerrët - depozitë 150 l

0020046752

Ujë i zbutur plus agjent antingrirës 5 l

302363

Ujë i zbutur plus agjent antingrirës 10 l

7

Total:

Komplet 2A – 200 litra – çati e pjerrët
Nr. serie

Përshkrimi

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016435

VIH S 200/2 T

0020183669

Aksesor për çati të pjerrët - depozitë 200 l

0020046752

Ujë i zbutur, plus agjent antingrirës 5 l

302363

Ujë i zbutur, plus agjent antingrirës 10 l

Çmimi (€) (pa TVSH)

Çmimi (€) (me TVSH)

Çmimi (€) (pa TVSH)

Çmimi (€) (me TVSH)

Total:

Komplet 2B – 200 litra – çati e sheshtë
Nr. serie

Përshkrimi

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016435

VIH S 200/2 T

0020183668

Aksesor për çati të pjerrët - depozitë 200 l

0020046752

Ujë i zbutur, plus agjent antingrirës 5 l

302363

Ujë i zbutur, plus agjent antingrirës 10 l

Total:

Sistemet e paneleve diellore
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auroSTEP pro – paketë e pajisjeve të paneleve diellore

Komplet 3A – 300 lit. – për çati të pjerrëta
Nr. serie

Përshkrimi

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016436

VIH S 300/2 T

0020183671

Aksesor për çati të pjerrët -depozitë 300 l

0020046752

Ujë i zbutur plus agjent antingrirës 5 l

302498

Matës nxehtësie 20 litra

Çmimi (€) (pa TVSH)

Çmimi (€) (me TVSH)

Çmimi (€) (pa TVSH)

Çmimi (€) (me TVSH)

Total:

Komplet 3B – 300 lit. – për çati të sheshta

7

Nr. serie

Përshkrimi

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016434

VFK 118 T auroTHERM pro

0010016436

VIH S 300/2 T

0020183670

Aksesor për çati të pjerrët - depozitë 300 l

0020046752

Ujë i zbutur, plus agjent antingrirës 5 l

302498

Matës nxehtësie 20 litra

Total:
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Sisteme të paneleve diellore auroTHERM
Pasqyra diellore auroTHERM VFK 145 V
(montim vertikal)

- pasqyra diellore për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar dhe ngrohje
qendrore si back-up
- sipërfaqja neto/bruto 2,51 m2 / 2,35 m2
- montim vertikal
- jep një rendiment përreth 525 kWh/m2, sipas kushteve të përcaktuara,
montim në çati të pjerrëta, të sheshta, ose të integruara në çati
- Aksesorë rregullimi pjerrësie të instalimeve në fasada
- Aksesorë montimi për të gjitha llojet e çative (Tipi P / Tipi S / etj)
- mbrojtje anodike e trupit prej alumini
- Xham termik (trashësia 3,2 mm), me një përthithje të lartë dhe një reflektim
të ulët të rrezatimit diellor (91%).
serpentinë e veshur me shtresë alumini përthithëse dhe tubat prej bakri
- izolim termik me lesh xhami, me trashësi 40 mm
- peshë e vogël
- instalim i thjeshtë i kolektorëve “tako&vepro“
- certifikim nga Federata Europiane për industrinë e paneleve diellore ‘’ESTIF“
(sipas „Solar Keymark“)
- periudha e garancisë, 5 vjet
Sistemi

Përmasat
mm

Pesha
kg

(AxBxH)

Sipërfaqja

Shfrytëzimi,

m2

në %

Emetimi
ε, në %

(total/neto)

Koeﬁcient

Koeﬁcient

përdorimi k1

përdorimi k2

në W/m2K

në W/m2K

Nr. serie

7

Pasqyrë diellore
2033/80/1233

38

2,51/2,35

95

5

3,7

0,012

0010004455

Gjerësia e përthithjes =1978

auroTHERM
VFK 145 V

gjatësia e përthithjes = 1178
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Sistemet diellore auroTHERM
Pasqyra diellor auroTHERM VFK 145 H
(montim horizontal)

- pasqyrë diellore për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar dhe ngrohje qendrore
si back up
- sipërfaqja neto/bruto- 2,51m2 / 2,35m2
- montim horizontal
- jep një rendiment përreth 525 kWh/m 2, sipas kushteve të përcaktuara
- montim në çati të pjerrëta, të sheshta ose të integruara në çati
- aksesorë rregullimi pjerrësie të instalimeve në fasada
- aksesorë montimi për të gjitha llojet e çative (Tipi P / Tipi S / etj.)
- mbrojtje anodike e trupit prej alumini
- xham termik (trashësia 3,2 mm) me një përthithje të lartë dhe një reflektim
të ulët të rrezatimit diellor (91%)
- serpentinë e veshur me shtresë alumini përthithëse dhe tuba bakri
- izolim termik me lesh xhami, me trashësi 40 mm
- peshë e vogël
- instalim i thjeshtë i kolektorëve “vendos & puno“
- certifikim nga Federata Europiane për industrinë e paneleve diellore „ESTIF“
(sipas „Solar Keymark“)
- periudha e garancisë 5 vjet

7
Sistemi

Përmasat,

Pesha
kg

mm
(AxBxH)

Sipërfaqja

Shfrytëzimi,

m2

në %

Emetimi
ε, në %

(total/neto)

Koeﬁcient

Koeﬁcient

përdorimi k1

përdorimi k2

në W/m2K

në W/m2K

Nr. serie

Pasqyrë diellore
auroTHERM
VFK 145 H

1233/80/2033

38

2,51/2,35

95

5

3,7

0,012

0010004457

2033

80

1

1

220

Sistemet e paneleve diellore

79

1075

79

1

1075

1

79

gjerësia e përthithjes=1178

1233

79

Gjatësia e përthithjes = 1978

Sistemet e paneleve diellore auroTHERM
Pasqyra diellore auroTHERM pro VFK 125
(montim vertikal)

- pasqyrë diellore për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar dhe integrim
me sistemin e ngrohjes
- sipërfaqja neto/bruto- 2,51m2 / 2,35m2
- veçanërisht për montim vertikal
- jep një rendiment përreth 525 kWh/m2, sipas kushteve të përcaktuara
- montim në çati të pjerrëta, të sheshta ose të integruara në çati
- aksesorë rregullimi pjerrësie të instalimeve në fasada
- aksesorë montimi për të gjitha llojet e çative (Tipi P / Tipi S / etj)
- mbrojtje anodike e trupit prej alumini
- xham termik transparent
- serpentinë e veshur me shtresë alumini përthithëse dhe tuba bakri
- izolim termik me lesh xhami me trashësi 40 mm
- peshë e vogël
- instalim i thjeshtë i kolektorëve “vendos & puno“
- certifikim nga Federata Europiane për industrinë e paneleve diellore
‘’ESTIF“ (sipas „Solar Keymark“)

Sistemi

Përmasat,
mm

Pesha
kg

Sipërfaqja, m2
(bruto/neto)

Shfrytëzimi,
në %

Koeﬁcient

Emetimi
ε, në %

Koeﬁcient

7

Nr. serie

përdorimi k1 përdorimi k2
në W/m2K

(AxBxH)

në W/m2K

Pasqyrë diellore
2033/80/1233

38

2,51/2,35

90

10

2,8

0,056

0010015517

Gjerësia e përthithjes =1978

auroTHERM
pro VFK 125/3

gjatësia e përthithjes = 1178
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Sistemi i paneleve diellore auroTHERM eskluziv
Panele diellore me tuba vakumi për ujë të ngrohtë sanitar
dhe sistem ngrohjeje qendrore

Panele diellore me tuba vakumi
me reflektim dhe përthithje të
lartë. Dy module me nga 6
ose 12 tuba.

Rendiment i lartë përthithjeje
i veshur me nitrat alumini.

Për ngrohjen e pishinave.

Instalim në fasadë.

Panel tubolar me
material CPC dhe trup
qeramike.

Pompë për sistemin e
paneleve diellore, për
qarkullime të madha.

Mundësi zëvendësimi në
mënyrë të pavarur të çdo
tubi, pa zbrazur sistemin.

Peshë e vogël për një
instalim të thjeshtë.
Mundësi kombinimi me
depozita me rezistenca
të serisë VIH S.

Tuba me parete xhami prej
silikat bori, rezistent nga
agjentët atmosferik.

7

Mundësi kombinimi me
depozitë të paneleve
diellore VPS.

Instalim në çati të sheshta.
Instalim në çati të pjerrëta,
mundësi për të rregulluar
pjerrësinë e çatisë.
Sistemi

Përmasat,
mm
(AxBxH)
Panele diellore me

Pesha
Vkg
T
K
5
7
0
tuba

Sipërfaqja,

Numri i

Koeﬁcient

Koeﬁcient

m2

tubave

përdorimi k1

përdorimi k2

në W/m2K

në W/m2K

(bruto/neto)

Nr. serie

vakumi për qarkullime të mëdha
7

auroTHERM
ekskluziv
VTK 570/2

1652/111/702

auroTHERM
ekskluziv
VTK 1140/2

1652/111/1392

19

0

1

1,16/1,0

6

0,885

0,001

0010002225

2,30/2,0

12

0,885

0,001

0010002226

2
6
4
8

37
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1652

1652

1338

Aksesorë për sistemet e paneleve diellore
auroTHERM

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Nr. serie

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Çmimi (€)
(me TVSH)

Aksesorë për panelet diellore auroTHERM VFK - montim në çati të pjerrëta
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P

0020055174

- për tjegulla standarde (Tondach; Bramac i sl.)
- për panele të sheshtë VFK
- elemente mbajtës me porosi shtesë
- komplet i përbërë nga 4 element mbajtës
Element mbajtës shtesë 0020055174

0020059896

- për montim të panelit VFK 145 H
(pozicion horizontal, në krah të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S

0020055184

- për çati të mbuluara me tjegulla
- për panele të sheshtë VFK
- elemente mbajtës me porosi shtesë
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës
Element mbajtës shtesë 0020055184

0020059895

- për montim të panelit VFK 145 H
(pozicion horizontal, në krah të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S
- i hollë
- për tjegulla
- për panele të sheshtë VFK
- elemente mbajtës me porosi shtesë
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

0020080144

Element mbajtës shtesë 0020080144

0020080146

- për montim të panelit (në krah të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë

Elemente mbajtës me vida zgjatuese

0020059897

- për tipe të ndryshme çatish
- elemente mbajtës me porosi shtesë
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

Element mbajtës shtesë 0020059897

0020087854

- dy module (në krah të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë

Shina montimi
- për montimin e panelit VFK H në çati të
pjerrëta
- alumini, mbrojtje anodike, ngjyra e zezë
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

0020059898

7
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Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Shina montimi
- për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët
- alumini, mbrojtje anodike, ngjyra e zezë
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

0020059899

Aksesorë për panelet diellore auroTHERM VFK V – montim në çati të sheshta
Skelet për montimin e panelit VFK V në çati të
sheshta, me rregullim të këndit të pjerrësisë
30°, 45° dhe 60°

0020137774

- për pasqyrën e parë janë të nevojshme të
porositen 2 korniza
- për çdo pasqyrë shtesë, porositet një kornizë
- elemente mbajtës me porosi shtesë
(0020092558)
- skeleti formohet pa vida fiksuese, vidat
fiksuese porositen më vete (0020146025)
Skelet montimi opsionale për pesha, ose me
vida montimi direkte:
a) Profile plane për të mbajtur peshën
- Profilet për të vendosur peshat, duhet të
përputhen me numrin e përgjithshëm të
kornizave që do të montohen

0020137768

b) Vida për montimin e kornizës në vendet e
përcaktuara

7

- 2 vida me dado M10 si pjesë në paketë
- Numri total i kompletit të vidave, duhet të
përputhen me numrin e përgjithshëm të
kornizave që do të montohen

0020146025

Shina montimi për çati 0020137774
(kornizë për VFK V)

0020160628

Kabllo kornize për fiksimin e paneleve diellore

0020160658

Shënim:
produkti i përdorur 0020160628 + 0020160658
redukton ngarkesën e përgjithshme në kornizë
për montimin e paneleve në çati dhe mbron
panelet nga shkarkesat dhe ndikimi i erërave

Shina montimi për panelin VFK V
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0020092558

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Aksesorë për panelet diellore auroTHERM VFK H - montim në çati të sheshta
Skelet për montimin e panelit VFK H në çati të
sheshta, me rregullim të këndit të pjerrësisë
30°, 45° dhe 60°

0020137775

- për pasqyrën e parë janë të nevojshme të
porositen 2 korniza
- për çdo pasqyrë shtesë, porositet një kornizë
- elemente mbajtës me porosi shtesë
(0020092559)
- skeleti formohet pa vida fiksuese, vidat
fiksuese porositen më vete (0020146025)
Skelet montimi opsional, për pesha ose me
vida montimi direkte:

a) Profile plane për të mbajtur peshën

0020137768

- Profilet për të vendosur peshat, duhet të
përputhen me numrin e përgjithshëm të
kornizave që do të montohen

b) Vida për montimin e kornizës në vendet e
përcaktuara

0020146025

- 2 vida me dado M10 si pjesë në paketë
- Numri total i kompletit të vidave, duhet të
përputhen me numrin e përgjithshëm të
kornizave që do të montohen

Shina montimi për çati 0020137775
(kornizë për VFK H)

0020160635

Kabllo kornize për fiksimin e paneleve diellore

0020160658

Shënim:
Produkti i përdorur 0020160635 + 0020160658
redukton ngarkesën e përgjithshme në kornizë
për montimin e paneleve në çati dhe mbron
panelet nga shkarkesat dhe ndikimi i erërave

Shina montimi për panelin VFK H

0020092559

Montim në çati të panelit VFK V

0020060175

Montime në çati

- për 1 pasqyrë

Montim në çati të panelit VFK H

0020059906

- për 1 pasqyrë

Montim në çati të panelit VFK V

0020055196

- për 2 pasqyra

Montim në çati të panelit VFK H

0020055197

- për 2 pasqyra
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Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Montim shtesë në çati të panelit
VFK V

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

0020055198

- në krahë me njëri-tjetrin
- për 3 panele në seri
- të kombinuar me produktin 0020055196

Montim shtesë në çati të panelit
VFK H

0020055199

- në krahë me njëri-tjetrin
- për 3 panele në seri
- të kombinuar me produktin 0020055197

Montim shtesë në çati të pasqyrës VFK H

0020059911

- njëra mbi tjetrën
- të kombinuar me produktin 0020059906

Montim në çati të panelit VFK V

0020087868

- për montimin e një paneli
- pjerrësia e çatisë 15° deri 22°

7

Montim në çati të panelit VFK V

0020059599

- për dy panele
- pjerrësia e çatisë 15° deri 22°

Montim shtesë në çati të panelit VFK V

0020059879

- pjerrësia e çatisë 15° deri 22°

Lidhjet hidraulike
Komplet lidhjesh hidraulike të panelit VFK

0020143701

- montim në çati të pjerrëta dhe në çati të sheshta
Të përfshira në komplet:
- Ventil
- Tapë me kanal me sensor DN 16”
- Tapë
- dalje e linjës së dërgim/kthimit 90°,
DN 16, G3/4 ”
- 4 siguresa

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit VFK

0020080192

- montime në çati dhe në fasada

Komplet lidhjesh hidraulike për çdo panel VFK
Të përfshira në komplet:
- 2 lidhje hidraulike
- 4 siguresa
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0020055181

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Komplet hidraulik që lidh 2 panele VFK H
me njëri-tjetrin

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

0020059894

- në krah me njëri-tjetrin
Të përfshira në komplet:
- Lidhje hidraulike
- Tapë me kanal me sensor
- Tapë
- 4 siguresa

Komplet për transportin e paneleve VFK

0020039688

Aksesorët e paneleve diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 570/2 dhe 1140/2 - montim në çati të pjerrëta
Komplet lidhjesh hidraulike
- Komplet i përbërë nga lidhjet për tubin
e termoizoluar të dërgim/kthimit në
terminale

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë

0020143713

0020076779

Të përfshira në komplet:
- 1 lidhje hidraulike me termoizolim
- komplet bashkimi optik, midis panelit të parë
dhe atij pasues
- 2 shina lidhëse midis paneleve

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P
- për tjegulla standarde (Tondach; Bramac i sl.)
- për një panel diellor me tuba vakumi VFK/2
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë

Element mbajtës shtesë 0020055174,
- për panelet diellore me tuba vakum
(në krahë të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë

0020055174

0020059896

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S
- për mbulesa të tipit të valëzuar
- për një panel diellor me tuba vakumi VFK/2
- elemente mbajtës me porosi shtesë
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

0020055184

Element mbajtës shtesë 0020055184

0020059895

- për një panel diellor me tuba vakumi VTK/2
(në krahë të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S
- i hollë
- për tjegulla
- për një panel diellor me tuba vakumi VFK/2
- elemente mbajtës me porosi shtesë
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

0020080144
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Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Element mbajtës shtesë 0020080144

0020080146

- për një panel diellor me tuba vakumi VTK/2
(në krahë të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë
Elemente mbajtës me vida zgjatuese
- elemente zgjatues për tipe të ndryshme çatish
- elemente mbajtës me porosi shtesë
- komplet i përbërë nga 4 elemente mbajtës

0020059897

Element mbajtës shtesë 0020059897
- për një panel diellor me tuba vakumi VTK/2
(në krahë të njëri-tjetrit)
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës
- elemente mbajtës me porosi shtesë

0020087854

Shina montimi
- për montimin e panelit VTK 570/2
të integruara në çati
- prej alumini
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

0020076780

Shina montimi
- për montimin e panelit VTK 1140/2
të integruara në çati
- prej alumini
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

0020076781

Aksesorët për panelet diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK - montim në çati të sheshta

7

Skelet për montimin e panelit VTK në çati
të sheshta, me rregullim të këndit të pjerrësisë
30°, 45° dhe 60°

0020137776

- për pasqyrën e parë janë të nevojshme të
porositen 2 korniza
- për çdo pasqyrë shtesë porositet një kornizë
- elemente mbajtës me porosi shtesë
(0020092560 / 0020092561)
- skeleti formohet pa vida fiksuese, vidat
fiksuese porositen më vete (0020146025)
Skelet montimi opsionale për pesha, ose me
vida montimi direkte:

0020137768
a) Profile plane për të mbajtur peshën
- Profilet për të vendosur peshat, duhet të
përputhen me numrin e përgjithshëm të
kornizave që do të montohen

0020146025
b) Vida për montimin e kornizës në vendet e
përcaktuara
- 2 vida me dado M10 si pjesë në paketë
- Numri total i kompletit të vidave, duhet të
përputhen me numrin e përgjithshëm të
kornizave që do të montohen
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Shina montimi për çati 0020137776
(kornizë për VTK)

0020160642

Kabllo kornize për fiksimin e paneleve diellore
VTK
Shënim:
produkti i përdorur 0020160642+0020160658
redukton ngarkesën e përgjithshme në kornizë
për montimin e paneleve në çati dhe mbron
panelet nga shkarkesat dhe ndikimi i erërave

0020160658

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Shina montimi për panelin VTK 570/2

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

0020092560

Shina montimi për panelin VTK 1140/2

0020092561

Valvul për lidhjet në paralel të paneleve diellore

0020076784

- Kur panelet diellore lidhen në paralel, është e
domosdoshme vendosja e një valvule për
çdo varg

Valvul ajërnxjerrëse

302019

Aksesorë për sistemin e paneleve diellore auroTHERM
Tuba fleksibël të paneleve diellore DN 16

302444

- gjatësi 1 m
- 2 copë

Tuba fleksibël (2 në 1) të paneleve diellore
prej çeliku, me termoizolim dhe me sensor
dhe përshtatës për lidhje direkte me qelizat
e panelit diellor
- DN 16, 15 m
- DN 20, 15 m

309645
309648

Fasheta për tubat fleksibël (2 në 1) të
paneleve diellore DN 16 (4)

0020025385

Fasheta për tubat fleksibël (2 në 1) të
paneleve diellore DN 20 (4)

0020025386

Reduktor nga 3/4” në 1”

0020059767

- për lidhjen e tubave fleksibël

Komplet (rakorderi) për lidhjen e tubave
fleksibël të paneleve diellore 2 në 1 (DN 16)

0020023067

Komplet (rakorderi) për lidhjen e tubave
fleksibël të paneleve diellore 2 në 1 (DN 20)

0020025387

Tuba izolues

302060

- gjatësia 10 m
- izolant 19 mm x 13 mm
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Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Komplet sensorësh të paneleve diellore

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

302404

- për një panel
- për dy panele

Pompë për mbushjen, larjen e sistemit të
paneleve diellore

Sistemi i nxjerrjes së ajrit 3/4”,
me presion pune 10 bar

Valvul termostatike 3/4“

0020166590

302418

302040

- për mbrojtjen nga uji i nxehtë i depozitës
së panelit diellor
- i rregullueshëm midis 30° dhe 70° C

Grupi i pompimit të paneleve diellore, 6 lit/min

7

0020129188

- pompë qarkulluese, me tre shpejtësi të
ndryshme
- dy valvula me sferë dhe dy valvula moskthimi
- dy valvula KFE 1/2“
- dy termometra
- manometër
- flusometër
- valvul sigurie 6 bar
Tub i rrudhosur për lidhjen me enën e zgjerimit i
pajisur me mbajtëse në mur dhe vida

Grup tubash të panelit diellor me një degë,
6 lit/min

0020071486

- pompë qarkulluese e paneleve diellore
- dy valvula me sferë dhe dy valvula moskthimi
- flusometër
- dy valvula KFE 1/2”
- termometër
- manometër
- valvul ndërprerëse
- termometër
- valvul sigurie 6 bar
- Tub fleksibël për enën e zgjerimit

Grupi i pompimit të paneleve diellore,
22 lit/min
- pompë qarkulluese, me tre shpejtësi të
ndryshme
- dy valvula me sferë dhe dy valvula moskthimi
- dy valvula KFE 1/2“
- dy termometra
- manometër
- flusometër
- valvul sigurie 6 bar
Tub i rrudhosur për lidhjen me enën e zgjerimit i
pajisur me mbajtëse në mur dhe vida
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0020129189

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Panel diellor VMS 30/2

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

0020145673

- mundësi për të lidhur deri në 30 m2 panele
të sheshtë dhe 28m2 panele me tuba vakumi
- pompë qarkulluese me rendiment të lartë
- Grup sigurie me manometër dhe
valvul sigurie 6 bar
- grupi i mbushjes
- lidhje për enën e zgjerimit
- sensor temperature (T1 dhe T2)
- sensor prurje
- lidhje eBUS
- Kontrolli i sistemit diellor me monitor dhe
sensor lëvizjeje
-nxjerrës ajri automatik me valvul on/of të
integruar, valvul kontrolli dhe sensor
temperature
- dy valvula me sferë dhe dy valvula moskthimi
dhe dy valvula mbushje-zbrazje
- valvula e tejmbushjes me elektro-valvul
devijuese
- Element për montimin në mur
- kabllo elektrike 220V, 4 metër, me prizë
Shënim:
-nuk është i nevojshëm instalimi shtesë i
sensorëve për depozitën dhe panelet
-panele diellore me rregullim të pavarur të
prurjes
- mundësi funksionimi pa kontroll të jashtëm të
sistemit të paneleve diellore
- mospërdorim të kombinuar me grupin
automatik të paneleve diellore
auroMATIC 560

Blloku hidraulik

309640

- në kombinim me depozitat e kombinuara
VPS SC 700 dhe VPS S 1000, ku energjia
diellore përdoret si ngrohje back-up
- dy termometra
- valvul 3-kalimshe e motorizuar
- dy valvula on/off

Enë zgjerimi e sistemit diellor, me
elementë montimi në mur
- 18 litra
- 25 litra
- 35 litra

Enë zgjerimi e sistemit diellor, me këmbë
mbështetëse
- 50 litra
- 80 litra
- 100 litra

302097
302098
302428

302496
302497
0020020655
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Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Enë zgjerimi e sistemit diellor
- 5 litra
- 12 litra
- 18 litra

302405
0020048752
0020048753

Rezistencë elektrike për depozitën e sistemit
diellor auroSTOR VIH S 300-500
- 230V / 2kW

0020028665

Rezistencë elektrike për depozitën e sistemit
diellor auroSTOR VIH S 300-500
- 230 V / 3 kW
Termometër për depozitën e sistemit
auroSTOR VIH S 300-500

7

0020028666
0010003776

Ujë i zbutur plus agjent antingrirës
- 10 litra
- 20 litra

Komplet lidhje për enën e zgjerimit të
montuar në dyshemenë e dhomës së kaldajës

Set për mbrojtjen kundër bakterit
‘’Legionella’’
- depozitë për sistemin e paneleve diellore
auroSTOR VIH S 300-500, me pompë
qarkulluese dhe elemente lidhës
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302363
302498

0020077250

302076

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Sistemet e paneleve diellore të sheshtë (pasqyrë) auroTHERM
Speciﬁkimet e nevojshme të aksesorëve

Montimi në çati të pjerrëta
instalim vertikal, në krah me njëri-tjetrin
Shina montimi (2)
Nr. serie
0020059899

për panelin e parë

për çdo panel shtesë

Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve
hidraulike, nr. serie
0020143701

Shina montimi (2)
Nr. serie
0020059899
Komplet hidraulik
zgjatimi
Nr. serie
0020055181

instalim horizontal, në krah me njëri-tjetrin
Shina montimi (2)
Nr. serie
0020059898

për panelin e parë

për çdo panel shtesë

Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve
hidraulike, nr. serie
0020143701

Shina montimi (2)
Nr. serie
0020059898
Komplet hidraulik
zgjatimi
Nr. serie
0020055181

instalim horizontal, njëri mbi tjetrin
për panelin e parë
Shina montimi (2)
Nr. serie
0020059898
Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve
hidraulike, nr. serie
0020143701
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Shina montimi (2)
Nr. serie
0020059898

për çdo panel shtesë

Komplet hidraulik për
lidhjen e panelit me një
tjetër, nr. serie
0020059894

Montim në çati të sheshta
instalim vertikal, në krahë me njëri-tjetrin
për panelin e parë
për çdo panel shtesë
Shina montimi (2)

Shina montimi (2)
Nr. serie
0020092558

Nr. serie
0020092558
Komplet hidraulik
zgjatimi
Nr. serie
0020055181

Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve
hidraulike, nr. serie
0020143701

Skelet montimi për panelet
në çati të sheshtë
Nr. serie
0020137774

2x Skelet montimi për panelet
në çati të sheshtë
Nr. serie
0020137774

instalim horizontal, në krahë me njëri-tjetrin
për panelin e parë
Shina montimi (2)
Nr. serie
0020092559
Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve
hidraulike, nr. serie
0020143701
2x Skelet montimi për panelet
në çati të sheshtë
Nr. serie 0020137775

për çdo panel shtesë

Shina montimi (2)
Nr. serie
0020092559
Komplet hidraulik
zgjatimi
Nr. serie
0020055181
Skelet montimi për panelet
në çati të sheshtë
Nr. serie
0020137775
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Sistemi i paneleve diellore të sheshtë (pasqyrë) auroTHERM
Speciﬁkimet e nevojshme të aksesorëve

Instalimi i pasqyrave në çati
instalim vertikal, në krahë me njëri-tjetrin
për panelin e parë

për çdo panel shtesë

Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve hidraulike
Nr. serie 0020080192

Komplet hidraulik
zgjatimi
Nr. serie
0020055181

Moduli bazë për instalimin
në çati, të dy paneleve
Nr. serie 0020055196

Modul montimi opsional
për panelin e tretë të së
njëjtës seri
Nr. serie 0020055198
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instalim horizontal, në krahë me njëri-tjetrin
për panelin e parë
për çdo panel shtesë
Komplet hidraulik
zgjatimi
Nr. serie
0020055181

Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve hidraulike
Nr. serie
0020080192

Moduli bazë për instalimin
në çati, të dy paneleve
Nr. serie
0020055197

Modul montimi opsional
për panelin e tretë të së
njëjtës seri
Nr. serie 0020055199

instalim horizontal, njëri mbi tjetrin
për panelin e parë
Kompleti bazë për
kryerjen e lidhjeve hidraulike
Nr. serie
0020080192

Zgjatimi për
lidhjen e panelit me
një tjetër
Nr. serie 0020059894

për çdo panel shtesë

Moduli bazë për instalimin
në çati, të dy paneleve
Nr. serie
0020059911 + 0020059906
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Sistemi i paneleve diellore të sheshtë (pasqyrë) auroTHERM
Specifikimet e aksesorëve të nevojshëm

Montim në çati të pjerrët
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Komplet shtesë për lidhjet hidraulike, nr. serie 0020055181

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla standarde (Tondach, Bramac), nr. serie 0020055174
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla, nr. serie 0020055184
Elemente mbajtës me vida zgjatuese për tipe të ndryshme çatish, nr. serie 0020059897
Shina montimi për panele VFK H, nr. serie 0020059898

1

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit, nr. serie 0020143701

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1

2
1

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Shina montimi për panele VFK H, nr. serie 0020059898

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit , nr. serie 0020143701

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Zgjatimi për lidhjen e panelit me një tjetër, njëri mbi tjetrin, nr. serie 0020059894

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Komplet shtesë për lidhjet hidraulike, nr. serie 0020055181
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla standarde (Tondach, Bramac), nr. serie 0020055174
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla, nr. serie 0020055184

Sasia e nevojshme (copë)

Pozicionimi vertikal i
Pozicionimi
paneleve
horizontal i paneleve
Pozicionimi horizontal i
paneleve
Pozicionimi vertikal i
paneleve

Pozicionimi i paneleve njeri sipër tjetrit

Pozicionimi i paneleve përkrah njeri-tjetrit

Nr. i panelit:
Komplet lidhës hidraulik të panelit, nr. serie 0020143701

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme, për tipe të ndryshme çatish, nr. serie 0020059897
Shina montimi për panelin VFK V, nr. serie 0020059899
Komplet lidhjesh hidraulike të panelit, nr. serie0020143701
Zgjatimi për lidhjen e panelit me një tjetër, njëri mbi tjetrin, nr. serie 0020059894
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla standarde (Tondach, Bramac), nr. serie0020055174
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla, nr. serie 0020055184
Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme, për tipe të ndryshme çatish, nr. serie 0020059897
Element mbajtës shtesë 0020055174, për panelin e dytë, nr. serie 0020059896

1

Element mbajtës shtesë 0020055184, për panelin e dytë, nr. serie 0020059895

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla standarde (Tondach, Bramac), nr. serie 0020055174

1

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla, nr. serie 0020055184
Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme, për tipe të ndryshme çatish, nr. serie 0020059897
Element mbajtës shtesë 0020055174, për panelin e dytë, nr. serie 0020059896
Element mbajtës shtesë 0020055184, për panelin e dytë, nr. serie 0020059895
Shina montimi për panelin VFK V, nr. serie 0020059899

Montimi në çati të sheshtë
Nr. i panelit:

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
10

10
11

11
12

12
13

Vida për montimin e kornizës (2), Nr. serie 0020146025

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit të sheshtë FK V/H, nr. serie0020143701

1
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Skelet për montimin e panelit VFK V, nr. serie 0020137774

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Shina montimi (2) për panelin VFK V, nr. serie 0020092558

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Komplet shtesë për lidhjet hidraulike për çdo panel shtesë
nr. serie 0020055181
Skelet për montimin e panelit VFK H, nr. serie 0020137775

Pllaka për mbështetjen e peshave (2), nr. serie 0020137768
opsionale nëse konstruksioni mbajte është i fiksuar ne çati
Vida për montimin e kornizës (2), nr. serie0020146025
Komplet lidhjesh hidraulike të panelit pasqyrë VFK V/H, nr. serie 0020143701
Komplet shtesë për lidhjet hidraulike për çdo panel pasqyrë, krah për krah,
nr. serie 0020055181

Sasia e nevojshme (copë)

Pozicionimi horizontal i
paneleve

opsionale nëse konstruksioni mbajtës është i fiksuar ne çati

Shina montimi (2) për panelin VFK H, nr. serie 0020092559

Pozicionimi vertikal i
paneleve

Pozicionimi i paneleve përkrah njeri-tjetrit

Pllaka për mbështetjen e peshave (2), nr. serie 0020137768

1

Shënim: Montimi i kolektorëve duhet të bëhet në përputhje me udhëzimet e përcaktuara në kuadrin e rregullave të instalimit.
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Sistemi i paneleve diellore të sheshtë (pasqyrë) auroTHERM
Specifikimet e aksesorëve të nevojshëm

Montimi në çati
3

4

5

6

7

8

9

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moduli bazë për montimin e dy paneleve VFK H në çati, nr. serie 0020055197

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Modul shtesë për montimin e panelit VFK H, nr. serie 0020055199

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Pozicionimi horizontal i
panelit diellor

2

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit, nr. serie0 020055181

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pozicionimi vertikal i
panelit diellor

Pozicionimi i paneleve

1

Mbulimi i pjesës së brendshme të çatisë.
Montim në çati të modulit bazë të panelit VFK H, nr. serie 0020059906

Moduli bazë për montimin e kolektorit VFK V në çati, Nr. serie 0020060175

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skelet për montimin e panelit VFK H, nr. serie 0020137775

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Modul shtesë për montimin e panelit shtesë VFK V, nr. serie 0020055198

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15÷22° pjerrësia e
çatisë
Pozicionimi horizontal
i panelit diellor
Pozicionimi vertikal i
panelit diellor

Pozicionimi i paneleve
njeri mbi tjetrin

Pozicionimi i paneleve përkrah njeri-tjetrit

Nr. i panelit:

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK, nr. serie 0020080192
Komplet hidraulik për çdo panel shtesë, nr. serie 0020055181
Moduli bazë për montimin e dy paneleve VFK V në çati, nr. serie 0020059599

1

Moduli shtesë për montimin e tre paneleve VFK V në çati, nr. serie 0020059879
Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK, nr. serie 0020080192

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Montim në çati të modulit bazë të panelit VFK H, nr. serie 0020059906

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Modul shtesë për montimin e kolektorit te dytë VFK H në çati, nr. serie 0020059911

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit, nr. serie 0020055181

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK, nr. serie0020080192
Komplet hidraulik për lidhjen e dy panele me njëra-tjetrën VFK H, nr. serie 0020059894

7
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1

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK, nr. serie 0020080192

Sistemet e paneleve diellore

Aksesorë për montimin e paneleve diellore në çati të
pjerrëta me rregullim të pjerrësisë
i përshtatshëm për çatitë me pjerrësi nga 10° deri në 30°

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Nr. serie

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Çmimi (€)
(me TVSH)

Aksesorë për korrigjimin e pjerrësisë së çatisë
Skelet për montimin e panelit diellor VFK V në
çati të pjerrëta
- kompleti përbëhet nga një kornizë me
pjerrësi 20° dhe 30°
- për montim vertikal të paneleve diellore
- e përshtatshme për çati me pjerrësi 10° - 30°

0020094867

575,00

718,75

Shënim:
- për panelin e parë, kërkohen dy skelete montimi
- për çdo panel shtesë, kërkohet një skelet montimi
shtesë
- nevojiten të porositen shinat e montimit

Shina montimi

0020092558

118,00

147,50

- për montimin e panelit diellor VFK V
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

Skelet për montimin e panelit diellor VFK V në
çati të pjerrëta

0020094868

490,00

612,50

- kompleti përbëhet nga një kornizë me
pjerrësi 20° dhe 30°
- për montim horizontal të paneleve diellore
- e përshtatshme për çati me pjerrësi 10° - 30°
Shënim:
- për kolektorin e parë, kërkohen dy skelete
montimi
- për çdo kolektor shtesë, kërkohet një skelet
montimi shtesë
- nevojiten të porositen shinat e montimit
Shina montimi

0020092559

169,00

211,25

0020094870

321,00

401,25

0020094872

186,00

232,50

- për montimin e paneleve diellore me njëri-tjetrin
VFK H
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P
- për tjegulla standarde (Tondach, Bramac i sl.)
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës;
6 vida; rakorderi të skeletit të montimit
Shënim:
- ky tip montimi është i aplikueshëm në
kombinim me aksesorët e korrigjimit të
pjerrësisë së çatisë

Elemente mbajtës me vida zgjatuese
- zgjatues për tipe të ndryshme çatish
- komplet i përbërë nga dy krahë të
rregullueshëm, vida dhe fasheta për
montimin e skeletit

Shënim:
Kompleti i rakorderive hidraulike është i vlefshëm për montime të çfarëdoshme, për çati të pjerrëta ose të sheshta.

7
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Aksesorë për montimin e paneleve diellore të sheshtë
(pasqyrë) në fasadë
Këndi i montimit 15°, 30° dhe 45°

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Nr. serie

Aksesorë për montimin e panelit diellor të sheshtë në fasadë
Skelet montimi për panelet diellore VFK V në
fasadë

0020092552

Përbëhet nga:
- skelet alumini me pjerrësi 15°, 30° dhe 45°
Shënim:
- për panelin e parë kërkohen dy skelete
montimi
- për çdo panel shtesë, kërkohet një skelet montimi
shtesë

Shina montimi

0020092558

- për montimin e panelit diellor VFK V
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

Shinë dekorative

0020092563

- për panelet diellore VFK V
- komplet për lidhjen hidraulike vizuale ndërmjet
dy paneleve diellore
- mbulimi dhe izolimi i qarkut të panelit diellor
- komplet i përbërë nga një shinë

7

Skelet për montimin e panelit diellor VFK H
në fasadë

0020092553

Përbëhet nga:
- skelet alumini me pjerrësi 15°,
30° dhe 45°
Shënim:
- për panelin e parë kërkohen dy skelete
montimi
- për çdo panel shtesë, kërkohet një skelet montimi
shtesë

Shina montimi

0020092559

- për montimin e paneleve diellore VFK H me
njëra-tjetrën
- komplet i përbërë me 2 elemente mbajtës

Shinë dekorative
- për panelin diellor VFK H
- komplet për lidhjen hidraulike vizuale ndërmjet
dy paneleve diellore
- mbulimi dhe izolimi i qarkut të panelit diellor
- komplet i përbërë nga një shinë

Shënim:
Kompleti i rakorderive hidraulike është i vlefshëm për montime të çfarëdoshme, në çati të pjerrëta ose të sheshta.
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0020092562

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Çmimi (€)
(me TVSH)

Aksesorë për montimin e paneleve diellore të sheshtë (pasqyrë,
paralel me fasadën

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Nr. serie

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Çmimi (€)
(me TVSH)

Aksesorë për montimin horizontal të paneleve diellore me tuba vakumi në çati të pjerrëta, me rregullim të pjerrësisë së panelit diellor, paralel me fasadën
Skelet për montimin e panelit diellor VFK V
paralel me fasadën

0020092555

Përbëhet nga:
- dy shina për instalimin e panelit diellor

0020092563
Shinë e dekorative
- për panelet diellore VFK V
- komplet për lidhjen hidraulike vizuale ndërmjet
dy paneleve diellore
- komplet i përbërë nga një shinë

Skelet për montimin e panelit diellor VFK H
paralel me fasadën

0020092556

7

Përbëhet nga:
- dy shina për instalimin e panelit diellor

Shinë dekorative

0020092562

- për panelin diellor VFK H
- komplet për lidhjen hidraulike vizuale ndërmjet
dy paneleve
- komplet i përbërë nga një shinë

Shënim:
Kompleti i rakorderive hidraulike është i vlefshëm për montime të çfarëdoshme, në çati të pjerrëta ose të sheshta.

Sistemet e paneleve diellore
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Aksesorë për montimin horizontal të paneleve diellore (pasqyrë)
të sheshtë (VFK H), në ballkon
Këndi i montimit 15°, 30° dhe 45°

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Nr. serie

Aksesorë për montimin horizontal të paneleve diellore të sheshtë (VFK H), në ballkon me kënd
Skelet për montimin e panelit diellor VFK H
në ballkon

0020092553

Përbëhet nga:
- skelet alumini me pjerrësi 15°, 30° dhe 45°
Shënim:
- për panelin e parë, kërkohen dy skelete
montimi
- për çdo panel shtesë, kërkohet një skelet montimi
shtesë
Shina montimi

0020092559

- për montimin e paneleve diellore VFK H
- kompleti përbëhet nga dy shina

Shinë dekorative
- për panelin diellor VFK H
- komplet për lidhjen hidraulike vizuale ndërmjet
dy paneleve diellore
- komplet i përbërë nga një shinë

7

Shënim:
Kompleti i rakorderive hidraulike është i vlefshëm për montime të çfarëdoshme, në çati të pjerrëta ose të sheshta.

240
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0020092562

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Çmimi (€)
(me TVSH)

Aksesorë për montimin e paneleve diellore horizontal
të sheshtë (VFK H), në ballkon
Paralel me fasadën e ballkonit

Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Nr. serie

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Çmimi (€)
(me TVSH)

Aksesorë për montimin e paneleve me tuba vakumi në çati të pjerrët, me mundësinë e rregullimit të pjerrësisë së paneleve VFK H, paralel me fasadën e ballkonit
Skelet për montimin e panelit VFK H paralel
me fasadën e ballkonit

0020092556

Përbëhet nga:
- dy shina për instalimin e panelit

Shinë dekorative

0020092562

- për panelin VFK H
- komplet për lidhjen vizuale ndërmjet
dy paneleve
- komplet i përbërë nga një shinë

Shënim:
Kompleti i rakorderive hidraulike është i vlefshëm për montime të zakonshme, në çati të pjerrëta ose të sheshta.

7
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Speciﬁkimi i aksesorëve për montimin e paneleve diellore
të sheshtë, në çati të pjerrët me mundësinë e rregullimit
të pjerrësisë
I përshtatshëm për çati me pjerrësi nga 10° deri në 30°

Pozicionimi vertikal i panelit
diellor
Pozicionimi horizontal i panelit
diellor

Aksesorë për montimin e paneleve ne çati të pjerrëta me mundësi
rregullimi të pjerrësisë

Nr. i panelit:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2**

3**

4**

5**

6**

7**

8**

9**

10**

11**

12**

13**

Shina montimi për panelin VFK V
Nr. serie 0020092558

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK V/H.
Nr. serie 0020143701

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Skelet për montimin e panelit VFK H në çati të pjerrët.
Nr. serie 0020094868

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2**

3**

4**

5**

6**

7**

8**

9**

10**

11**

12**

13**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181
Skelet për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët.
Nr. serie 0020094867
Element kryesor mbajtës në çati, e tipit P (Tondach, Bramac i sl.)
Nr. serie 0020094870
Elemente mbajtës me vida zgjatuese (për tipe të ndryshme çatish).
Nr. serie 0020094872

Element kryesor mbajtës në çati, e tipit P (Tondach, Bramac i sl.)
Nr. serie 0020094870
Elemente mbajtës me vida zgjatuese (për tipe të ndryshme çatish)
Nr. serie 0020094872
Shina montimi për panele VFK H
Nr. serie 0020092559

7

242

1

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK V/H.
Nr. serie 0020143701

Sistemet e paneleve diellore

Specifikimi i aksesorëve për montimin e paneleve diellore
të sheshtë (pasqyrë) në fasadë
Këndi i montimit 15°, 30° ose 45°

Pozicionimi vertikal i panelit
diellor
Pozicionimi horizontal i panelit
diellor

Montimi i paneleve në fasadë. Këndi i montimit 15°; 30° ose 45°

Nr. i panelit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK V/H.
Nr. serie 0020143701

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Skelet për montimin e panelit VFK V në fasadë (këndi i pjerrësisë 15°, 30°, 45°).
Nr. serie 0020092552

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Shina montimi për panelin VFK V.
Nr. serie 0020092558

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Shinë dekorative për panelet VFK V.
Nr. serie 0020092563

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK V/H.
Nr. serie 0020143701

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Skelet për montimin e panelit VFK H në fasadë (këndi i pjerrësisë 15°, 30°, 45°).
Nr. serie 0020092553

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Shina montimi për panele VFK H.
Nr. serie 0020092559

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Shinë dekorative për panelin VFK H.
Nr. serie 0020092562

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7
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Specifikimi i aksesorëve për montimin e paneleve diellore
të sheshtë (pasqyrë), paralel me fasadën

7

Pozicionimi vertikal i panelit
diellor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
VFK V/H. Nr. serie 0020143701
Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181
Skelet për montimin e panelit VFK V paralel me
fasadën.
Nr. serie 0020092555
Shinë dekorative për panelet VFK V
Nr. serie 0020092563

Pozicionimi horizontal i panelit
diellor

Montimi i paneleve diellore të sheshta (pasqyrë), paralelisht me
fasadën

Nr. i panelit:
Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit
VFK V/H. Nr. serie 0020143701

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181
Skelet për montimin e panelit VFK H
paralel me fasadën
Nr. serie 0020092556
Shinë dekorative për panelin VFK H
Nr. serie 0020092562

Specifikime teknike të aksesorëve për montimin e paneleve të sheshta paralel me fasadën, njëra mbi tjetrën
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Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK V/H. Nr. serie 0020143701

Pozicionimi horizontal i
panelit diellor

Instalimin i paneleve njëri
sipër tjetrit

Nr. i panelit:

1

2

-

1

-

1

-

2

-

1

Komplet hidraulik që lidh dy panele VFK H me njëra-tjetrën
Nr. serie 0020059894
Skelet për montimin e panelit VFK H paralel me fasadën
Nr. serie 0020092556
Shinë dekorative
Nr. serie 0020092563

Sistemet e paneleve diellore

Specifikimi i aksesorëve për montimin e paneleve
të sheshta (pasqyrë), horizontal (VFK H) në ballkon

Këndi i montimit 15°, 30° ose 45°

Pozicionimi horizontal i panelit diellor

Instalimi i paneleve në ballkon me kënd 15°,
30°, 45°

Nr. i panelit:

1

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

VFK V/H. Nr. serie 0020143701
Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181
Skelet për montimin e panelit VFK H në ballkon
(këndi 15°, 30°, 45°)
Nr. serie 0020092553
Shina montimi për panele VFK H
Nr. serie 0020092559
Shinë dekorative për panelin VFK H
Nr. serie 0020092562

7

Specifikimi i aksesorëve për montimin e paneleve
të sheshta (pasqyrë), horizontal (VFK H) në ballkon

Paralel me fasadën e ballkonit

Pozicionimi horizontal i panelit diellor

Instalim paralel me fasadën e ballkonit

Nr. i panelit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit
1
VFK V/H. Nr. serie 0020143701
Komplet hidraulik për çdo panel shtesë.
Nr. serie 0020055181
Skelet për montimin e panelit VFK H, paralel
me fasadën e ballkonit.
Nr. serie 0020092556
Shinë dekorative për panelin VFK H
Nr. serie 0020092562
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Kolektorët me tuba vakumi auroTHERM veçanërisht VTK/2
Instalimi në çati të pjerrëta, specifikimet e aksesorëve të nevojshëm

Tipat e kolektorëve me një rresht
Nr. i panelit

1

2

3

4

5

6

7

Komplet lidhjesh hidraulike,
nr. serie 0020143713

Mbështetëse në çati “Tipi S – i hollë”, për tjegulla
nr. serie 0020080144
Elemente mbajtës me vida zgjatuese, për tipe të
ndryshme çatish, nr. serie 0020059897

-

Sasia e nevojshme (copë)

VTK570/2

Mbështetëse në çati “Tipi S”, për çati të mbuluara me
tjegulla, nr. serie 0020055184

Shina montimi për panelet VTK 570/2,
nr. serie 0020076780
1)
2)

7

1

2

Nr. i panelit

6

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Nr. i panelit VTK 1140/2

1

2

3

4

5

6

Nr. i panelit VTK 570/2

1

1

1

1

1

1

4

5

6

Komplet lidhjesh hidraulike, nr. serie 0020143713

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë,
nr. serie 0020076779

Shina montimi për panelet VTK 570/2,
nr. serie0020076780
1)
2)

1 copë për rresht
me vlerë deri në 700 mNN

Sistemet e paneleve diellore

-

Sasia e nevojshme (copë)

Shina montimi për panele VTK 1140/2,
nr. serie 0020076781

10 11

4

3

Elemente mbajtës me vida zgjatuese, për tipe të
ndryshme çatish, nr. serie 0020059897

9

3

2

Mbështetëse në çati “Tipi S”, për tjegulla të valëzuara/
dërrasë, nr. serie 0020080144

8

2

1

Shina montimi për panele VTK 1140/2,
nr. serie 0020076781

Mbështetëse në çati “Tipi S”, për tjegulla të valëzuara/
dërrasë, nr. serie 0020055184

7

1

22) 32) 42) 52) 62) 72)

Mbështetëse në çati “Tipi P”, për tjegulla standarde
(Tondach/Bramac), nr. serie 0020055174

11

22) 32) 42) 52) 62) 72) 82) 92) 102)

-

Sasia e nevojshme (copë)

VTK1140/2

5

12)

Elemente mbajtës me vida zgjatuese, për tipe të
ndryshme çatish, nr. serie 0020059897
Elemente mbajtës me vida zgjatuese, për tipe të
ndryshme çatish, nr. serie 0020059897

VTK1140/2+VTK570/2

4

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë, nr. serie
0020076779

Mbështetëse në çati “Tipi S”, për tjegulla të valëzuara/
dërrasë, nr. serie 0020080144

10

12)

Komplet lidhjesh hidraulike, nr. serie 0020143713
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3

1 copë për rresht
me vlerë deri në 700mNN

Mbështetëse në çati “Tipi P”, për tjegulla standarde
(Tondach/Bramac), nr. serie 0020055174

9

12

13

14

1

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë,
nr. serie 0020076779
Mbështetëse në çati “Tipi P”, për tjegulla standarde
(Tondach/Bramac), nr. serie 0020055174

8

12)

-

1

2

3

22) 32) 42) 52) 62) 72)

1

2

3
1

4

5

6

8

12

13

112) 122) 132) 142)

9

10 11

12

13

14

Kolektorët me tuba vakumi auroTHERM, veçanërisht VTK/2
Instalimi në çati të pjerrëta, specifikimet e aksesorëve të nevojshëm

Tipat e kolektorëve me dy rreshta
Numri i kolektorëve për seri

1

3

4

5

6

7

Numri i rreshtave

2

Komplet lidhjesh hidraulike, nr. serie0020143713

21)

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë, nr. serie 0020076779

-

Mbështetëse në çati “Tipi S”, për çati të mbuluara
me tjegulla, nr. serie0020055184
Mbështetëse në çati “Tipi S” për tjegulla të
valëzuara/dërrasë, nr. serie 0020080144
Element mbajtës shtesë 0020055174,
nr. serie 0020059896

2

4

6

8

10

12

8

9

10 11

12 13 14

14

16

18 20

22 24 26

A

B

Element mbajtës shtesë 0020055184,
nr. serie 0020059895

Sasia e nevojshme (copë)

Mbështetëse në çati “Tipi P”, për tjegulla standarde
(Tondach/Bramac), nr. serie0020055174

VTK570/2

2

12) 22) 32) 42) 52) 62) 72) 82) 92)

102)

112) 122)

132)

142)

12) 22) 32) 42) 52) 62) 72) 82) 92)

102)

112) 122)

132)

142)

Element mbajtës shtesë 0020080144,
nr. serie 0020080146
Shina montimi VTK 570/2 pasqyra , nr. serie 0020076780

2

4

6

8

10

12

14

Numri i kolektorëve për seri

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Numri i rreshtave

2

Komplet lidhjesh hidraulike, nr. serie0020143713

21)

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë, nr. serie 0020076779

VTK1140/2

Mbështetëse në çati “Tipi S”, për çati të mbuluara
me tjegulla, nr. serie0020055184
Mbështetëse në çati “Tipi S”, për tjegulla të
valëzuara/dërrasë, nr. serie 0020080144
Element mbajtës shtesë 0020055174,
nr. serie 0020059896
Element mbajtës shtesë 0020055184,
nr. serie 0020059895

2

4

6

18 20

22 24 26 28

7

A

B

Sasia e nevojshme (copë)

Mbështetëse në çati “Tipi P”, për tjegulla standarde
(Tondach/Bramac), nr. serie0020055174

-

16

12) 22) 32) 42) 52) 62) 72)

12) 22) 32) 42) 52) 62) 72)

Element mbajtës shtesë 0020080144,
nr. serie 0020080146
, nr. serie 0020076781
1)
2)

2

4

6

8

10

12

14

1 copë për rresht
me vlerë deri në 700 mNN
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Kolektorët me tuba vakumi auroTHERM, veçanërisht VTK/2
Instalimi në çati të sheshta, specifikimet e aksesorëve të nevojshëm

Numri i paneleve për seri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Komplet bazë i lidhjeve hidraulike për 1 panel me tuba vakumi

1

VTK/2, nr. serie 0020143713

Skelet montimi për panelet, nr. serie 0020137776
Pllaka për vendosjen e peshave (2), nr. serie 0020137768
Opsionale, nëse skeleti i montimit sigurohet direkt në çati

nr. serie0020146025
Shinë montimi për panelet , nr. serie 0020092560
Komplet bazë i lidhjeve hidraulike për 1 panel me tuba vakumi
VTK/2, nr. serie0020143713
Komplet shtesë për lidhjet hidraulike për çdo panel shtesë VTK/2,

Sasia e nevojshme (copë)

VTK 570/2
(0010002225)

në krah të njëri-tjetrit, nr. serie 0020076779

Vida për kapjen direkte të skeletit në soletë (2),

VTK 1140/2
(0010002226)

Pozicionimi i paneleve përkrahë njeri-tjetrit

Komplet shtesë për lidhjet hidraulike për çdo panel shtesë VTK/2,

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

nr. serie0020146025

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

Shinë montimi për panelet VTK 1140/2, nr. serie 0020092561

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

në krah të njëri-tjetrit, nr. serie 0020076779
Skelet montimi për panelet VTK/2, nr. serie 0020137776
Pllaka për vendosjen e peshave (2), nr. serie 0020137768
Opsionale, nëse skeleti i montimit sigurohet direkt në çati
Vida për kapjen direkte të skeletit në soletë (2),

Shënim: Montimi i kolektorëve duhet të bëhet në përputhje me udhëzimet e përcaktuara, në kuadrin e rregullave të instalimit.

248

Sistemet e paneleve diellore

Aksesorë për montimin e paneleve diellore me tuba
vakumi në çati të pjerrët, me mundësinë e rregullimit
të pjerrësisë
I përshtatshëm për çatitë me pjerrësi prej 10° deri në 30°
Aksesorë të paneleve diellore

Përshkrimi

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Aksesorë për korrigjimin e pjerrësisë së çatisë
Skelet montimi për panelet
VTK 1140/2 në çati të pjerrëta

0020094869

- kompleti përbëhet nga një kornizë me
pjerrësi 20° dhe 30°

Shënim:
- për kolektorin e parë kërkohen dy skelete
montimi
- për çdo kolektor shtesë, kërkohet një skelet
montimi shtesë
- shinat e montimit nevojiten të porositen
Shina montimi

0020092561

- për montimin e panelit VTK 1140/2
- kompleti përbëhet nga dy shina

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P

0020094870

- për tjegulla standarde (Tondach,Bramac etj.)
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës;
6 vida; rakorderi të skeletit të montimit
Shënim:
- ky tip montimi është i aplikueshëm në
kombinim me aksesorë për korrigjimin e
pjerrësisë së çatisë

Elemente mbajtës me vida zgjatuese

0020094872

- Elemente zgjatues për tipe të ndryshme çatish
- komplet i përbërë nga 2 elemente mbajtës / vida dhe
kapse për korniza
Shënim:
- ky tip montimi është i aplikueshëm në
kombinim me aksesorë për korrigjimin e
pjerrësisë së çatisë
Komplet lidhjesh hidraulike të panelit

0020143713

- komplet i përberë nga një lidhës për të lëshuar
linjën e rikthimit, me izolim

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë

0020076779

Kompleti përbëhet nga:
- lidhës hidraulik me izolim
- lidhje vizuale ndërmjet dy kompleteve të
paneleve
- dy shina lidhëse për panele shtesë

Shënim:
Kompleti i rakorderive hidraulike është i vlefshëm për montime të zakonshme, në çati të pjerrëta ose të sheshta.

7
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Specifikimi i aksesorëve për instalimin e kolektorëve me
tuba vakumi VTK 1140/2, në një çati të pjerrët me
mundësinë e rregullimit të pjerrësisë
I përshtatshëm për çati me një pjerrësi prej 10° deri në 30°
Nr. i panelit:

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P
Nr. serie 0020094870

3

4

5

6

7

8

Elemente mbajtës me vida zgjatuese
Nr. serie 0020094872

3

4

5

6

7

8

Numri i shinave të
montimit

Shina montimi
Nr. serie 0020092561

2

3

4

5

6

7

Aksesor hidraulik

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit
Nr. serie 0020143713

Aksesor hidraulik

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë
Nr. serie 0020076779

4

5

6

VTK 1140/2
VTK1140/2

Skelet për montimin
e panelit

Numri i mbështetësve
në çati

Skelet për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrëta,
Nr. serie 0020094869

1
1

2

3

Shënim:
- Në varësi të mundësisë për të siguruar një montim të përforcuar të skeletit dhe në varësi të kushteve të motit (erës), nëse është e nevojshme, mund të rritet numri i
skeleteve për montim.
- Numri i mbështetësve në çati, duhet të jetë i njëjtë me numrin e skeleteve të montimit.

7
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Kontrolli i sistemit të paneleve diellore

Kontrolli i sistemit të paneleve diellore

Përshkrimi

auroMATIC 620/3

Nr. serie

0020092441

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Çmimi (€)
(Me TVSH)
3.206,00

4.007,50

Rregullimi në varësi të temperaturës së
jashtme për disa qarqe ngrohëse, lidhje në
kaskadë për sistemet diellore
Veçanërisht
- Rregullator atmosferik, i cili në versionin
bazë mund të kontrollojë dhe fushën
e dy paneleve. Për më tepër
rregullimin e temperaturës së prurjes së dy
qarqeve, (për qarkun primar me një pompë dhe
për qarkun me valvul 3-kalimshe)
- Kontrolli i kolektorëve diellor është përdorur
në kombinim me gjeneratën e re të
depozitave modulare allSTOR VPS/2
- Funksionim i thjeshtë- “rrotullo dhe
kliko”, instalim i thjeshtë dhe i shpejtë
- sistem Pro E
- Montim në mur
- Mundësi e përdorimit të kontrollerit të paneleve si
kontrollues/rregullues (si aksesor i përdorur VR55)
- Mundësi rregullimi e qarkut të dy fushave të
paneleve (si aksesorë përdoren sensorët e
kolektorit VR 11 për grupin e dytë të kolektorit)
- Sensor VR 10
- Paraqitje grafike e vlerave diellore
(temperatura e ujit në depozitë dhe
kolektor) në ekranin e panelit të kontrollit
(përdorimi i sensorëve VR 10 si aksesorë)
- Ekran me dritë me tekst në gjuhën angleze,
që paraqet gjendjen e saktë të punës
- Tregues i saktë i kohës
- Perioda tre herë në ditë (për ngrohjen
dhe përgatitjen e ujit të ngrohtë me
pompë qarkulluese)
- Funksioni i kontrollit të lagështirës
nën dysheme
- Mundësi lidhjeje deri në 8 korrigjues të
brendshëm VR 80 dhe VR 90/3
- Për të shtuar sistemin është e mundur
lidhja deri në 6 module VR 60/3, me dy
qarqe direkt ose të përziera (rregullatori
mund të kontrolloj deri në 14 qarqe).
- Çdo qark me valvul 3-kalimshe mund të
programohet individualisht për qëllime të
ndryshme.
- Lidhësi e-BUS për lidhjen elektrike
për modulet shtesë
- Depozitë e dezinfektimit termik
(paralel me mbushjen e depozitës)
- Mbrojtje kundër ngrirjes
- Funksioni “Party” me një mbushje të
depozitës
- Funksioni gjatë pushimeve (dy
programe)
- Shfaqja e konfigurimit të sensorëve/
diagnostikimi i sensorëve
- Informacion teleSWITCH
- Mundësi lidhjeje në kaskadë duke
përdorur modulet e duhura
Pajisjet:
Kontrolli konsiston në kompletin e
komponentëve individual:
- Rregullatori diellor auroMATIC 620
- Sensor i jashtëm
- 4 sensorë standard VR 10
- 1 sensor kolektori VR 11

7
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Kontrolli i sistemit të paneleve diellore

Përshkrimi

auroMATIC 560/2

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

306767

- Rregullimi për përgatitjen e ujit të ngrohtë me panel
diellor me funksion ringrohjeje
- Rregullatori harmonizon temperaturën e depozitës
dhe të kolektorëve diellor, në bazë të diferencës së
temperaturës, të kontrolluar në pompën e sistemit
diellor, ka funksion për ngrohjen me opsion shtesë të
ujit të ngrohtë sanitar

Kontrolli:
- Deri në dy grupe pasqyrash diellore, ose një grup i
vetëm pasqyre dhe pajisje për ringrohje, me një
opsion për depozitë tjetër ose pishinë (për një kolektor
shtesë, duhet porositur sensori VR 11, dhe për
opsione të tjera p.sh depozitë e dytë ose pishinë,
sensori i depozitës VR 10)

Pajisjet:
- Rregulator auroMATIC 560
- Sensor depozite VR 10, 2 copë
- Sensor i panelit VR 11
- Kabllo lidhës C1 / C2
- Udhëzime përdorimi

60/3

306782

Modul për kontrollin e zgjerimit hidraulik
auroMATIC 620 dhe calorMATIC 630
Veçanërisht:
- Mundësi e zgjerimit të qarkut hidraulik
me valvul 2-kalimshe
- Sistemi i vënies në prizë Pro E për një
lidhje më të shpejtë elektrike të terminaleve
- Lidhësi eBUS që shërben për lidhjen
elektrike të modulit me paketën e kontrollit
- Parametrat e programimit të dy qarqeve
shtesë nëpërmjet kontrollit qendror, ose
aftësisë për tu lidhur me një korrigjues
teknik VR 90/3
- Çdo qark me valvul 3-kalimshe mund të
programohet individualisht për qëllime të
ndryshme
- Lidhje deri në 6 module për sistem

7

Pajisjet:
- Moduli përbëhet nga komponentë të veçantë
- Modul
- 2 sensorë standard VR 10
Aplikimi:
- Vetëm në bashkëpunim me rregullatorët
auroMATIC 620 dhe calorMATIC 630

VR 80 Ost
Korrigjues për rregullatorët calorMATIC
dhe auroMATIC pa mundësinë e programimit
të kohës
Veçanërisht
- Për kontrollin e veprimit të një qarku pa VRC
ose sistemin e paraprogramimit calorMATIC
dhe auroMATIC
- Funksionim i thjeshtë- “rrotullo dhe
kliko”, instalim elektrik i thjeshtë
dhe i shpejtë - sistem Pro E
- Monitori tregon gjendjen aktuale të punës
- Programimi i të gjithë parametrave nga
korrigjuesit e nxehtësisë
- Lidhësi eBUS për lidhjen elektrike
me korrigjuesin e rregullatorit
- Sensor dhome
- Mundësi e lidhjes deri ne 8 kontrollues me
një sistem me 6 module shtesë VR 60/3
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306783

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Kontrolli i sistemit të paneleve diellore

Përshkrimi

VRC 9642

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

009642

Termostat për temperatura maksimale

VR 90/3
Korrigjues për rregullatorët calorMATIC 630
i auroMATIC 620 me mundësinë e kohës së
programimit

0020040080

Veçanërisht:
- Për kontrollin e veprimit të një qarku pa VRC
ose sistemin e paraprogramimit
calorMATIC dhe auroMATIC
- Funksionim i thjeshtë- “rrotullo dhe
kliko”, instalim elektrik i thjeshtë
Instalimi - sistem Pro E
- Monitori tregon me tekst të shkruar dhe në
prezantim grafik, gjendjen aktuale të punës
- Programimi i të gjithë parametrave nga
korrigjuesit e nxehtësisë
- Mundësi e programimit të kohës
- Program javor me tri periudha kohore për
çdo ditë
- Funksioni gjatë pushimeve (dy programe)
- Lidhës eBUS për lidhjet elektrike me
korrigjuesin e rregullatorit
- Sensor dhome
- Mundësi e lidhjes deri ne 8 kontrollues me
një sistem me 6 module shtesë VR 60/3

VR 55

306790

Kuti për instalimin e panelit te kontrollit
auroMATIC dhe kontrollerit VRC (opsionale kur
njësia e kontrollit përdoret si korrektues)

VR 10

306787

Sensor standard

VR 11

306788

Sensor për panelet diellore

VR 61/4
Modul për kontrollin e zgjerimit
hidraulik calorMATIC 470/470f

0020139852

Veçanërisht:
Lidhje eBUS me mundësinë për tu lidhur me
pompën parësore, ose pompën riqarkulluese
Pajisjet:
- Modul
- Sensorë standard VR 10 (1 copë)
Shënim:
Moduli mund të përdoret në kombinim
me pajisjen e kontrollit të gjeneratës së
vjetër calorMATIC 430/430f

7
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Kontrolli i sistemit të paneleve diellore

Përshkrimi

VR 68/3

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

0020139858

Modul për kontrollin e zgjerimit hidraulik
calorMATIC 470/470f për ujin e nxehtë të
paneleve diellore
Pjesët:
Lidhje eBUS me mundësinë për tu lidhur me
pompën parësore, ose pompën e riqarkullimit
Shënim:
Mund të përdoret në kombinim me pajisjen
e kontrollit të gjeneratës së vjetër 430/430f

VR 81/2

0020129325

Kontrollues për calorMATIC 470
dhe calorMATIC 470f
Pjesët:
- Lidhje eBUS
- Për kontrollin e veprimit të një qarku të
vetëm në sistemin VRC 470/470f
- Maksimumi, një kontrollues për sistem
Shënim:
moduli mund të përdoret në kombinim
me panelin e kontrollit të gjeneratës
calorMATIC 430/430f

calorMATIC 470/4
Rregullator atmosferik

7
Rregullator temperature me një ose dy
qarqe, që varen nga temperatura e
jashtme dhe në bazë të kurbës së zgjedhur
të ngrohjes

Pjesët:
- Gjenerata e re e rregullatorëve atmosferik
me një koncept të ri funksionimi
- Tregimi i tekstit në gjuhën angleze
me ngjyrë blu
- Opsioni funksionimi në verë: përjashton
ngrohjen gjatë muajve të verës
- Mbrojtje kundër ngrirjes
- Mbrojtje kundër bakterit “Legionella”
- Funksioni gjatë festave “Partys”
- Funksioni gjatë pushimeve
- Funksioni gjatë fundjavës “Holidays”
- Funksioni i ventilimit
- Programim i kohës i sistemit të ngrohjes
(4 periudha në ditë)
- Programim i kohës (me 4 periudha në
ditë) i ujit të ngrohtë sanitar, me një
funksion shtesë për mbushje
- Programim i kohës (me 4 periudha në
ditë) i punës së pompave të qarkullimit
- Mundësi zgjerimi hidraulik, qark i
përzierë (modul VR 61/2)
- Mundësi zgjerimi hidraulik, qark i
të ngrohtë sanitar diellor (modul VR 68/3)
- Ekran grafik i shfrytëzimit të energjisë
diellore
Aplikimi:
- Vlen vetëm për pajisjet që kanë bordin
elektronik eBUS
Aksesor:
- Moduli VR 61/4, zgjerimi hidraulik i
qarkut të përzierë dytësor
- Moduli VR 68/3, zgjerimi hidraulik i ujit të
ngrohtë sanitar të kolektorëve diellor
- Korrigjues muri VR 81/2, me opsion zgjatimin
hidraulik
- lidhja elektrike e pompës qarkulluese
nëpërmjet modulit multifunksional VR 40
- Në sistemet ngrohje-dysheme, duhet të
porositet termostati me temperaturë
maksimale VRC 9642
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0020108131

Çmimi (€)
(Me TVSH)

Kontrolli i sistemit të paneleve diellore

Përshkrimi

calorMATIC 470f
Rregullator atmosferik “wireless”

Çmimi (€)
(pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€)
(Me TVSH)

0020108138

Kontroll i temperaturës së fluidit në një ose dy
qarqe, në vartësi të temperaturës së jashtme dhe
në bazë të kurbës së zgjedhur të ngrohjes.

Pjesët:
- Kontrolleri ka një marrës, i cili duhet të
instalohet në panelin e kontrollit të pajisjes
ngrohëse dhe një transmetues, i cili është i
vendosur në dhomën më të përdorur.
Lidhja mes marrësit, transmetuesit dhe sensorit të
jashtëm, bëhet nëpërmjet radios.
- Furnizimi me fuqi të sensorëve të
jashtëm me anë të qelizave fotovoltaike
- Karakteristika të tjera të njëjta me termostatin
me kod calorMATIC 470
Aplikimi:
- kombinohet me të gjitha pajisjet, të cilat kanë
një bord elektronik Vaillant eBUS
Aksesorë:
- Moduli VR 61/2, zgjerim hidraulik i qarkut të
dytë përzierës
- Moduli VR 68/2, zgjerim hidraulik i ujit të
ngrohtë sanitar, të kolektorëve diellor
- Korrigjues në mure VR 81/2, me opsion për
zgjatime hidraulike
- lidhja elektrike e pompës qarkulluese
nëpërmjet modulit multifunksional VR 40
- Në sistemet ngrohje-dysheme, duhet të porositet
termostati me temperaturë maksimale VRC 9642

7
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Paketat speciale të paneleve diellore të sheshta (pasqyrë)
auroTHERM pro VFK 125/3
Informacion i përgjithshëm:
- Çmimet speciale janë të vlefshme vetëm për paketat e plota.
- Paketat diellore janë të projektuara për instalime në çati të pjerrëta.
- Paketat e energjisë diellore janë të projektuara për performancën vertikale të fushës së kolektorëve.
- Paketat janë bërë me supozimin që fusha e kolektorit të orientohet nga jugu me kënd 30-45°.
- Ringrohja e depozitës së sistemit diellor, mund të bëhet nëpërmjet një burimi shtesë nxehtësie,, (kaldajë gazi për
ngrohje, kaldajë me dru, ngrohës elektrik etj).
Komponentët kryesorë të një pakete diellore:

+

VFK 125/3 + VIH S 300 L

7

+

Grupi i pompimit të paneleve diellore

+

VRS 560/2

Element mbajtës për çatinë, tipi P
(për tjegulla standarde )

Paketa e paneleve diellore 300:

Copë

Pasqyrë diellore auroTHERM VFK 125/3 pro

2

Mbështetëse në çati tip P (për dy panele)

8

Ujë i zbutur plus agjent antingrirës 20 litra

1

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit./min

1

Depozitë bivalente e sistemit të paneleve diellore VIH S 300 L

1

Enë zgjerimi 18 litra

1

Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC VRS 560/2

1

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit (për panelin e parë)

1

Komplet shtesë për lidhjet hidraulike (për dy panele diellore shtesë)

1

Tub lidhjeje fleksibël DN 16 (1 m)

2

Çmimi special i paketës së paneleve diellore 300*:

Nr. Serie
0010012569

Çmimi (€) (PA TVSH)

Paketa e paneleve diellore 400:

Copë

Pasqyrë diellore auroTHERM VFK 125/3 pro

3

Mbështetëse në çati P (për tre panele diellore)

12

Ujë i zbutur plus agjent antingrirës 20 litra

1

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit./min

1

Depozitë bivalente e sistemit të paneleve diellore VIH S 400 L

1

Enë zgjerimi 25 litra

1

Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC VRS 560/2

1

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit (për panelin e parë)

1

Komplet shtesë për lidhjet hidraulike (për dy panelet diellore shtesë)

2

Tub lidhje fleksibël DN 16 (1 m)

2
Nr. Serie

Çmimi special i paketës së paneleve diellore 400*:

Çmimi (€) (PA TVSH)

0010012570

* Çmimi special është i vlefshëm vetëm për paketën e plotë. Në varësi të mënyrës së pagesës, është e mundur dhe një zbritje shtesë.
** Oferta është e vlefshme në bazë të sasisë.
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Çmimi (€) (PA TVSH)

Çmimi (€) (PA TVSH)

Paketat e paneleve diellore të sheshta (pasqyrë)
auroTHERM VFK 145 V
Informacion i përgjithshëm:
- Paketat e paneleve diellore 1 në 8, s’janë kombinime që zëvendësojnë sistemet e projektuara, janë sisteme për instalim në çati të pjerrëta.
- Paketat e paneleve diellore 1 në 5, janë të projektuara për instalime vertikale të pasqyrave për të dhënë performancë maksimale.
- Paketat janë bërë me supozimin që fusha e panelit të orientohet nga jugu me kënd 30-45º.
- Shuma mesatare vjetore e rrezatimit diellor në sipërfaqen horizontale për Shqipërinë është 1,185-2,2 MWh/m2.

Paketa e paneleve diellore 1 pro (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 300

0010003492

Enë zgjerimi 18 litra

302097

Autoklavë e sistemit diellor 5 litra.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 litra.

302498

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Total:
* Kjo paketë është projektuar për 3-4 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litër për person në ditë, për temperaturë në dalje 45°C)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:
Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€) (me TVSH)

Rregullator
auroMATIC 560/2
auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse ne çati
Element mbajtës për çatinë e tipit P, për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element mbajtës për çatinë e tipit S, për tjegulla të valëzuara (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit S - i hollë, për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme, për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellore)

S
i
s
t

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri ne 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Tuba izolues (10m, 19 x 13 mm)

302060
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Paketa e paneleve diellore 1 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor 1 pasqyrë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor 1 pasqyrë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor1 pasqyrë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 300

0010003492

Enë zgjerimi 18 litra

302097

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Total:
* Paketat janë projektuar për 5-6 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litër për person në ditë, në temperaturën 45°C.)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:

Përshkrimi

7

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Rregullator
auroMATIC 560/2
auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit P, për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit S, për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit S - i hollë, për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme, për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellore)
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302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Tuba izolues (10m, 19 x 13 mm)

302060
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Çmimi (€) (me TVSH)

Paketa e paneleve diellore 2 pro (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 400

0010003496

Enë zgjerimi 25 litra

302098

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Total:
* Paketat janë projektuar për 5-6 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litër për person në ditë, në temperaturën 45°C.)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:

Përshkrimi

7

Çmimi (€) (pa TVSH) Çmimi (€) (me TVSH)

Nr. serie

Rregullator
auroMATIC 560/2
auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit P, për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit S - i hollë, për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme, për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellor)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

S
i
s
t
e
m
e
t

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

e

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

p
a
n
e
l
e

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Tuba izolues (10m, 19 x 13 mm)

302060

Sistemet e paneleve diellore
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Paketa e paneleve diellore 2 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 400

0010003496

Enë zgjerimi 35 litra

302428

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Total:

7

* Paketat janë projektuar për 7-8 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litër për person në ditë, në temperaturën 45°C.)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:
Përshkrimi

Çmimi (€)

Nr. serie

Rregullator
auroMATIC 560/2
auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë e tipit P, për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit S, për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë e tipit S - i hollë, për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme, për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellor)
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302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Tuba izolues (10m, 19 x 13 mm)

302060

Sistemet e paneleve diellore

Çmimi (€)

Paketa e paneleve diellore 3 pro (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 500

0010006247

Enë zgjerimi 35 litra

302428

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Total:
* Paketat janë projektuar për 7-8 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litër për person në ditë, në temperaturën 45°C.)

7

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:
Përshkrimi

Çmimi (€)

Nr. serie

Çmimi (€)

Rregullator
auroMATIC 560/2
auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati

S
i
s
t
e
m
e
t

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për panele të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

e

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

p
a
n
e
l
e
v
e

Aksesorë
Valvul termostatike (diellor)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës 10 litra

302363

d
i
e
l
l
o
r
e
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Paketa e paneleve diellore 3 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 500

0010006247

Enë zgjerimi 50 litra

302496

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

7

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Total:
Kjo paketë është projektuar për 9-10 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litra në ditë për person, me temperaturë në dalje 45°C.)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:
Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Rregullator
auroMATIC 560/2
auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për panel të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
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Valvul termostatike (diellor)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri ne 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës 10 litra

302363

Sistemet e paneleve diellore

Çmimi (€) (me TVSH)

Paketa e paneleve diellore 4 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Depozitë kombinuese auroSTOR VPS SC 700

309600

Enë zgjerimi 50 litra

302496

Autoklavë e sistemit diellor 12 lit.

0020048752

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

0020092441

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

7

34.240,00 kn (€) (pa TVSH)
42.800,00 kn (€) (me TVSH)

Total:

* Kjo paketë është projektuar për 9-10 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litra në ditë për person, me temperaturë në dalje 45°C)
* *Paketa është projektuar për ngrohje diellore, për objektin të mirëizoluar me sipërfaqe deri në 150 m2 dhe për sisteme të ngrohjes me temperaturë të ulët (p.sh. kati / ngrohje mur)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:

Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€) (me TVSH)

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

S

Aksesorë
Valvul termostatike (diellor)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 10 lit.

302363

Blloku hidraulik (për VPS SC 700, VPS S 100)

309640

Sistemet e paneleve diellore
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Paketa e paneleve diellore 5 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Panel diellor i sheshtë auroTHERM VFK 145 V (vertikal)

0010004455

Akumul i ujit të ngrohtë multifunksional allSTOR ekskluziv VPS 1000/3-7

0010007264

Nënstacion diellor auroFLOW ekskluziv VPM 20/2 S

0010015139

Nënstacioni për ujin e ngrohtë sanitar aguaFLOW ekskluziv VPM 30/35/2 W

0010015137

Enë zgjerimi 80 litra

302497

Autoklavë e sistemit diellor 12 lit.

7

0020048752

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

0020092441

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Shina montimi për montimin e panelit VFK V në çati të pjerrët

0020059899

Komplet bazë për lidhjen hidraulike të panelit VFK (montim në çati të pjerrëta dhe çati të sheshta )

0020143701

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë VFK

0020055181

Total:
* Paketa është projektuar për ujin e ngrohtë diellor dhe për mbështetjen e temperaturës së ulët të sistemit të ngrohjes.

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:

Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Mbështetëse në çati
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të

0020055174

sheshtëVFK)
Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S (për çati të mbuluara me tjegulla)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellore)
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302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës, 10 litra

302363

Sistemet e paneleve diellore

Çmimi (€) (me TVSH)

Paketa e paneleve diellore 6 pro (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 570/2

0010002225

Panele diellore me tuba vakumi VTK 1140/2

0010002226

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 300

0010003492

Enë zgjerimi 25 litra

302098

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Valvul ajërnxjerrëse

302019

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Shina montimi për montimin e panelit VTK 570/2 në çati të pjerrët

0020076780

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit

0020143713

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Total:
* Kjo paketë është projektuar për 3-4 persona (konsumi i ujit të ngrohtë 50 litra në ditë për person, me temperaturë në dalje 45°C)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:

Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€) (me TVSH)

7

Rregullator
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 560/2
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë, për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellore)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Tuba izolues (10 metra )

302060

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës 10 litra

302363

Sistemet e paneleve diellore
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Paketa e paneleve diellore 6 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 300

0010003492

Enë zgjerimi 25 litra

302098

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Valvul ajërnxjerrëse

302019

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit

0020143713

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Total:
* Paketa është e projektuar për 5-6 persona (konsumi i ujit të ngrohtë sanitar për person 50 litra në ditë, në temperaturën e daljes prej 45°C)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:

Përshkrimi

7

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Rregullator
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 560/2
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
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Valvul termostatike (diellore)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Tuba izolues (10 metra )

302060

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës 10 litra

302363
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Çmimi (€) (me TVSH)

Paketa e paneleve diellore 7 pro (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

001002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 400

0010003496

Enë zgjerimi 25 litra

302098

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Valvul ajërnxjerrëse

302019

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit

0020143713

Komplet hidraulik për çdo panel shtesë

0020076779

Total:
* Paketa është e projektuar për 5-6 persona (konsumi i ujit të ngrohtë sanitar për person 50 litra në ditë, në temperaturën e daljes prej 45°C)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:
Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

7

Çmimi (€) (me TVSH)

Rregullator
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 560/2
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellor)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Tuba izolues (10 metra )

302060

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës 10 litra

302363

Sistemet e paneleve diellore
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Paketa e paneleve diellore 7 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:

Përshkrimi

Nr. serie

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 570/2

0010002225

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 400

0010003496

Enë zgjerimi 25 litra

302098

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Valvul ajërnxjerrëse

302019

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 570/2 në çati të pjerrët

0020076780

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit

0020143713

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Total:
* Paketa është e projektuar për 7-8 persona (konsumi i ujit të ngrohtë sanitar për person 50 litra në ditë, në temperaturën e daljes prej 45°C)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:
Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Rregullator
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 560/2
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellor)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër
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309648

Çmimi (€) (me TVSH)

Paketa e paneleve diellore 8 pro (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 500

0010006247

Enë zgjerimi 35 litra

302428

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 10 lit.

302363

Valvul ajërnxjerrëse

302019

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit

0020143713

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Total:

7

* Paketa është e projektuar për 7-8 persona (konsumi i ujit të ngrohtë sanitar për person 50 litra në ditë, në temperaturën e daljes prej 45°C)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:

Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Çmimi (€) (me TVSH)

Rregullator
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 560/2
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë
Valvul termostatike (diellor)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër, deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës 10 litra

302363
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Paketa e paneleve diellore 8 plus (instalimi në çati të pjerrët) përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
Përshkrimi

Nr. serie

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 1140/2

0010002226

Panele diellore me tuba vakumi auroTHERM eskluziv VTK 570/2

0010002225

Depozitë bivalente e sistemit të panelit diellor auroSTOR VIH S 500

0010006247

Enë zgjerimi 35 litra

302428

Autoklavë e sistemit diellor 5 lit.

302405

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 20 lit.

302498

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës - 10 lit.

302363

Valvul ajërnxjerrëse

302019

Grupi i pompimit të paneleve diellore 6 lit/min

0020129188

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 1140/2 në çati të pjerrët

0020076781

Shina montimi për montimin e panelit VTK 570/2 në çati të pjerrët

0020076780

Komplet lidhjesh hidraulike të panelit

7

0020143713

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Komplet hidraulik për çdo panel VTK kolektor

0020076779

Total:
* Paketa është e projektuar për 9-10 persona (konsumi i ujit të ngrohtë sanitar për person 50 litra në ditë, në temperaturën e daljes prej 45°C)

Opsione shtesë, në varësi të tipit të instalimit:
Përshkrimi

Çmimi (€) (pa TVSH)

Nr. serie

Rregullator
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 560/2
Kontrolli automatik i sistemit të paneleve diellore auroMATIC 620/3

306767
0020092441

Mbështetëse në çati
Element mbajtës për çatinë, tipi P për tjegulla Tondach/Bramac (për një panel diellor të sheshtë VFK)

0020055174

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S për çati të mbuluara me tjegulla (për panele të sheshtë VFK)

0020055184

Element kryesor mbajtës për çatinë, tipi S - i hollë për çati me tjegulla të sheshta

0020080144

Elemente mbajtës me gjatësi të rregullueshme për tipe të ndryshme çatish

0020059897

Aksesorë

270

Valvul termostatike (diellore)

302040

Ajërnxjerrës automatik 3/4, deri në 10 bar

302418

Grup sigurie për VGH, VIH mbi 200 litër, deri në 10 bar

305827

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (230 V / 2 kW)

0020028665

Ngrohës elektrik për VIH R 300-500 dhe VIH S 300-500 (400 V / 6 kW)

0020028666

Tub fleksibël diellor 2 në 1, DN 20, 15 metër

309648

Ujë i zbutur me agjentë antingrirës 10 litra

302363

Sistemet e paneleve diellore

Çmimi (€) (me TVSH)

Fluidi i mbushjes së sistemit të panelit diellor – 10 litra
Sistemet e paneleve diellore me depozitë bivalente, me grup pompimi, kaldajë murale me gaz, pompë
qarkulluese, rregullim auroMATIC 620 për kontrollin e linjës së ujit të ngrohtë sanitar

7

Kujdes: Afisho parimet! Mos zëvendëso planin profesional!
Kjo skemë e impiantit nuk përmban segmente bllokues dhe të sigurisë, që janë të domosdoshëm për instalimet profesionale.
Kushtojini vëmendje standardeve të aplikimit dhe udhëzimeve përkatëse.
Në auroMATIC-u 620, rregullo me parë planin hidraulike 1.

1
2
7
10
13
16a
17
19
21a
25
30
38
39

Kaldajë murale me gaz ecoTEC
Sistemi i pompës së nxehtësisë (në pajisje)
Depozitë e paneleve diellore për prodhimin
e ujit të ngrohtë sanitar VIH S 300/400
Valvula termostatike për radiatorët
Sistem automatik auroMATIC 620
Sensor i jashtëm VRC-DCF
Sensor temperature (NTC-sensor i pajisjes)
Numri maksimal i termostatit VRC 9642 për
ngrohjen e dyshemesë me pompë qarkulluese
Pajisje kontrolli VR 90/2
Grup pompimi i paneleve diellore
Valvul moskthimi
Valvul on/off
Grupi termostatik për miksimin e ujit
të ngrohtë sanitar

42a
42b
42c
43
52
58
59
63
65

Valvul sigurie
Enë zgjerimi për panelet diellore
Enë zgjerimi për panelet diellore
Grup sigurie
Valvula e rregullimit të temperaturës
Valvula e mbushjes dhe zbrazjes
Ajërnxjerrës me një valvul ndërprerëse
Paneli diellor
Enë për zbrazje

KOL 1 Valvul 3-kalimshe me motor për qarkun sekondar
KOL 1-P Valvul 3-kalimshe me motor për qarkun sekondar
SP 1 Sensori i temperaturës së depozitës, në krye
SP 2 Sensori i temperaturës së depozitës, në fund
VF 1 Sensori i temperaturës, për qarkun primar të
ujit të ngrohtë
ZP Pompë qarkulluese
Ertrag Sensor temperature e linjës së kthimit për matjen
e karakteristikave

Sistemet e paneleve diellore
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Sistemet e paneleve diellore me kaldajë me gaz auroCOMPACT VSC S, me sistem
qarkullimi me radiator dhe ngrohje nga dyshemeja

7

Kujdes: Afisho parimet! Mos zëvendëso planin profesional!
Kjo skemë e impiantit, nuk përmban segmente bllokues dhe të sigurisë, që janë të domosdoshëm për instalimet profesionale.
Kushtojini vëmendje standardeve të aplikimit dhe udhëzimeve përkatëse.
Në auroMATIC-u 620 rregullo me parë planin hidraulike 1.

1
2
a/b
10
12
13
13a
15
16a
17
17a
17b

272

Kaldajë murale me gaz ecoTEC
Sistemi i pompës së nxehtësisë (në pajisje)
Depozitë e paneleve diellore për prodhimin
e ujit të ngrohtë sanitar VIH S 300/400
Valvula termostatike për radiatorët
Pajisje elektronike
Pajisje kontrolli të kushteve klimaterike
calorMATIC 430
Modul miksues
Valvul misheluese 3-kalimshe
Sensor i jashtëm VRC-DCF
Sondë temperature (sensor NTC në pajisje)
Sensor temperature (qarku i radiatorëve)
Sensor temperature (qark miksues)

Sistemet e paneleve diellore

19 Termostat me prekje
24 a/b Sensor temperature (në pajisje)
25 Valvul ndërprerëse
25a Valvul 3-kalimshe me motor për qarkun sekondar
(në pajisje)
25b Valvul sigurie
25c Enë zgjerimi për panelet diellore
25d Enë zgjerimi për panelet diellore
27 Qarku primar (në pajisje)
30 Valvul moskthimi
31 Valvul kontrolli
38 Valvul on/off (në pajisje)
39 Valvul miksuese termostatike

40 Shkëmbyes nxehtësie (Pajisja)
42a Valvul sigurie
42b Enë zgjerimi (pajisja)
43 Grup sigurie
45 Ndarës hidraulik
46 Pompë qarkulluese
52 Valvula e rregullimit të temperaturës
58 Valvula e mbushjes dhe zbrazjes
59 Ajërnxjerrës me një valvul ndërprerëse
63 Grup pompimi i paneleve diellore i sheshtë auroTHERM
65 Panele diellore
68 Valvul 3-kalimshe me motor për qarkun sekondar

Sistemet e paneleve diellore i kombinuar me; depozitë, panele diellore, me rregullim
auroMATIC 620, pajisje kondensimi ecoTEC dhe një kaldajë me lëndë të ngurta shtesë

7

Kujdes: Afisho parimet! Mos zëvendëso planin profesional!
Kjo skemë e impiantit, nuk përmban segmente bllokues dhe të sigurisë, që janë të domosdoshëm për instalimet profesionale.
Kushtojini vëmendje standardeve të aplikimit dhe udhëzimeve përkatëse.
Në auroMATIC-u 620, rregullo me parë planin hidraulike 2.

1
ecoTEC pajisje kondensuese
1a
Kaldajë me lëndë djegëse të ngurtë
1b
Tubi i kthimit, të gazit, të lëndëve të ngurta
9
Kombinim të depozitës auroSTOR VPS SC 700
10
Valvula termostatike për radiatorët
13
Sistem automatik auroMATIC 620
13a VR 60 modul miksues
16a Sensor i jashtëm VRC-DCF
19
Numri maksimal i termostatit VRC 9642 për
ngrohjen e dyshemesë me pompë qarkulluese
21a Pajisje kontrolli VR 90/2
21b Pajisje kontrolli VR 90/2
25
Grup pompimi i paneleve diellore
30
Valvul moskthimi
31
Valvul on/off
39
Grupi termostatik për miksimin e ujit të ngrohtë e ujit të
ngrohtë sanitar
42a Valvul sigurie
42b Enë zgjerimi për panelet diellore
42c Enë zgjerimi për panelet diellore
42d Enë zgjerimi
43
Grup sigurie

45
50
52
58
59
60
65

Ndarës hidraulik
Blloku hidraulik
Valvula e rregullimit të temperaturës
Valvula e mbushjes dhe zbrazjes
Ajërnxjerrës me një valvul ndërprerëse
Tuba për panelin diellor auroTHERM
Enë e nxjerrjes së fluidit nga panelet
diellore
Ertrag Sensor temperature e linjës së kthimit
për matjen e karakteristikave
HK a-P Pompa për qarkun 1 të ujit të ngrohtë
HK a Valvul me 3 kalime, për qarkullimin
e ujit
HK 2 Valvul me 3 kalime, për qarkun
sekondar të sistemit të ngrohjes
HK 2-P Pompa për qarkun 1 të ujit të ngrohtë
KOL 1 Valvul 3-kalimshe me motor për
qarkun sekondar
KOL 1-P Valvul 3-kalimshe me motor për
qarkun sekondar
KOL 2 Sensor temperature e kaldajës me
lëndë të ngurtë djegëse

KOL 2-P Pompa e mbushjes, gaz, Kaldajë me lëndë djegëse
të ngurtë
LP/UV-1 Ngrohje e depozitës/ngrohje e fluidit në qark
LP/UV-2 Valvul 3-kalimshe me motor për kalimin e linjës
së kthimit
RF T Sensor temperature e linjës së kthimit
ThermV Valvul termike me 3 kalime
SP 1 Sensori i temperaturës së depozitës, në krye
SP 2 Sensori i temperaturës së depozitës, në fund
SP 4 Sensori i temperaturës së depozitës, në mes
VF 1 Sensori i temperaturës, për qarkullimin e ujit të
ngrohtë
VF a Sensori i temperaturës, për qarkun primar në dërgim
VF 2 Sensori i temperaturës, për qarkun sekondar të
ngrohjes
ZP
Pompë qarkulluese

Sistemet e paneleve diellore
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Sistemet e paneleve diellore me kombinim të depozitës, me panel diellor, pajisje
kondensimi ecoVIT, rregullimi auroMATIC 620

7

Kujdes: Afisho parimet! Mos zëvendëso planin profesional!
Kjo skemë e impiantit, nuk përmban segmente bllokues dhe të sigurisë, që janë të domosdoshëm për instalimet profesionale.
Kushtojini vëmendje standardeve të aplikimit dhe udhëzimeve përkatëse.
Në auroMATIC-u 620, rregullo me parë planin hidraulike 3.

1
ecoVIT VKK
9
Kombinim të depozitës auroSTOR VPS SC 700
10
Valvula termostatik për radiatorët
13
Sistem automatik auroMATIC 620
13a VR 60 modul miksues, cikël i dytë kontrolli
16a Sensor i jashtëm VRC-DCF
19
Numri maksimal i termostatit VRC 9642 për
ngrohjen e dyshemesë me pompë qarkulluese
21a Pajisje kontrolli VR 90/2
21b Pajisje kontrolli VR 90/2
25
Grup pompimi i paneleve diellore
30
Valvul moskthimi
31
Valvul on/off
39
Grupi termostatik për miksimin e ujit të ngrohtë e
ujit të ngrohtë sanitar
42a Valvul sigurie
42b Enë zgjerimi për panelet diellore
42c Enë zgjerimi për panelet diellore
42d Enë zgjerimi
43 Grup sigurie
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52
58
59
60
65

Valvula e rregullimit të temperaturës
Valvula e mbushjes dhe zbrazjes
Ajërnxjerrës me një valvul ndërprerëse
Tuba për panelin diellor auroTHERM
Enë për zbrazje

RF

Sensor temperature e linjës së kthimit të qarkut
të linjës së ngrohtë
SP
Sensori i temperaturës së depozitës, në krye
SP 2 Sensori i temperaturës së depozitës, në fund
SP 4 Sensori i temperaturës së depozitës, në mes
VF a Sensori i temperaturës, për qarkun primar në dërgim
HK a-P Pompa për qarkun 1, të ujit të ngrohtë të sistemit të ngrohjesVF 2 Sensori i temperaturës, për qarkun sekondar të ngrohjes
HK 2-P Pompa për qarkun 2, të ujit të ngrohtë të sistemit të ngrohjes ZP
Pompë qarkulluese
HK a Valvul 3-kalimshe me motor për qarkun primar
Ertrag Sensor temperature e linjës kthimit për matjen e
KOL 1 Valvul 3-kalimshe me motor për qarkun sekondar
karakteristikave
KOL 1-P Sensor temperature e paneleve diellore
LP/UV-1 Ngrohje e depozitës/ngrohje e fluidit në qark
LP/UV-2 Valvul 3-kalimshe me motor të linjës së rikthimit

