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SONNENKRAFT™

 DHWBP ТОПЛОВОДЕН 
БОЈЛЕР

 ЛЕСНО
Брза инсталација и управување поради  
прединсталираната пумпна единица со контролер. 

 ЕФИКАСНО
По одлична цена.

 ЕКСТРА
Ногарки со прилагодлива висина за нерамни подови.

НОВО!



DHWBP-TANK  

ШТО ПРАВИ
Соларниот топловоден бојлер DHWBP ја користи енергијата 
од сонцето за да загрее санитарна топла вода за потребите 
во кујната или бањата. 

КАКО РАБОТИ
Сонцето ја загрева течноста во соларниот панел на кровот. 
Прединсталираната пумпна единица RLG-E  ја трансферира 
соларната течност во бојлерот DHWBP каде СТВ се складира 
подготвена за користење. Во периоди кога нема сонце, било 
кој дополнителен топлински извор може да се поврзе. 
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СЕ ВКЛОПУВА СО СЛЕДНИТЕ 
МОДУЛИ И КОМПОНЕНТИ:

EHPDHW
(предмонтиран на R1)

RLG-E
(предмонтирана)

DHWBP со прединсталирана пумпна единица вклу. пресетиран контролер лесно и брзо се инсталира 
по многу поволна цена. 300l бојлер е достапен со 2 изменувачи или со 1 топлински изменувач и 
прединсталиран грејач. 



"PLUG & FLOW"
Брза и лесна "Plug and Flow" 

инсталација и управување благодарение 
на

✓ предмонтираната пумпна станица RLG-E  
 со пресетирана контролна единица, ел. 
поврзана 
 сензор & главно поврзување и  
 предмонтиран ел. грејач  
 (DHWB300PR1-EHP) 

✓ сет за поврзување со некорозивни 
челични цевки EWRID (поврзување на 
пумпна единица - колекторско поле)

ПРЕСЕТИРАНА 
КОНТРОЛНА 
ЕДИНИЦА
Главни особини на контролната единица 
се:

✓ пресетиран топловоден стандарден 
систем 

✓ 10 селективни системски дизајни

 
✓ 2 излеза за темп. разлики 
 1 за соларен систем  и 1 за специфична 
апликација

 

ЛЕСНО 
Предмонтирана пумпна единица со пресетиран контролер 
обезбедува лена инсталација и контролирање.

ЕФИКАСНО 
Заштеда на време и пари при инсталација заради целосно 
координираните системски компоненти. 
 
 

ЕКСТРА 
Ногарки со прилагодлива висина за нерамни подови.

ЛЕСНО 
Автоматска работа, перфектно се вклопува со било кој 
помошен топлински извор и минимум одржување.

ЕФИКАСНО 
 Решението покрива до 70% од потребите за СТВ. 
 
 
 

ЕКСТРА 
Се вклопува во секој дом заради модерниот и компактен 
дизајн.

ПРЕДНОСТИ  
ЗА ИНСТАЛАТЕР

ПРЕДНОСТИ 
ЗА КОРИСНИК

опционално: сет за поврзување 
од некорозивни челични цевки 
EWRID
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Тип
DHWB300

PR1-EHP PR2

Арт.Бр. 121 249 121 248

Капацитет l 293 286.3

Дијаметар, со изолација D mm 600

Висина, со зиолација H mm 1794

Висина под агол, без капак mm 1876

Тежина kg 119 124

макс. притисок на домашна вода bar 8

макс. притисок на соларен круг bar 6

макс. работен притисок на греење bar 6

макс. работна темп. на вода ° C 95

макс. работна темп. на соларен круг ° C 110

макс. температура на греен систем ° C 110

Површина на топлински изменувач m2 1.02

Површина на греен изменувач m2 - 0.75

Капацитет на соларен топлински изменувач l 7.03

капацитет на изменувачот за греење l - 5.18

Индикатор за перф. NL на соларен топлински изменувач NL / kW 3.9 / 32

Индикатор за перф. NL на горниот изменувач NL / kW - 2.5 / 27

1 ладна вода R 
mm

1" 
90

2 топла вода R 
mm

1" 
1728

3 циркулација R 
mm

3/4" 
1180

4 соларен довод G 
mm

3/4" 
791

5 соларен поврат G 
mm

3/4" 
254

6 Цевен соларен сензор mm Ø 16 
385

7 проверна фланша / фланша на ел. грејач mm DN 110 
940

8 греен довод R 
mm - 1" 

1425

9 греен поврат R 
mm - 1" 

1065

10 Цевен сензор за греење mm - Ø 16 
1290

Анода mm Ø 33 x 480 Ø 33 x 530

Шематски цртежи за DHWBP

30°
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D

предмонтирана соларна 
пумпна станица со контролер

DHWB300PR2
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Electrical heater 
(optional)
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