
Купете соларен пакет 
и заштедете.

Соларни пакети



„Drain-back“ систем подразбира гравитациско празнење на 
колекторите во фаза на мирување додека циркулационата 
соларна пумпа не е во работа. На овој начин соларниот систем 
ќе биде заштитен од прегревање, што е идеално за објекти кои 
што не се користат во текот на целата година. Намален број на 
хидраулични компоненти во однос на класичните соларни системи  
ќе обезбеди брза и едноставна монтажа.

„Drain-back“ соларниот пакет дава можност за користење на 
сончевата енергија на едноставен и сигурен начин.

Соларните пакети се состојат од две основни компоненти: соларен 
бојлер,  соларна потстаница VMS 8 D со интегрирана пумпа и 
регулација како и соларен колектор VFK 135 VD.

Соларните пакети се достапни во две  верзии :
- 250 lit. Бојлер + 2 колектори
- 350 lit. Бојлер + 3 колектори 

Догревањето на системот е можно со додатен електро-греач 
(прибор) или со додатен извор на енергија преку горниот 
топлински изменувач на бивалентниот бојлер.

SOLAR15_63322_00 Drain back principle auroSTEP plus

Соларен бојлер со “drain-back” модул и колектор

Три фази на работа на drain-back системот :

Системот не е активен. Нема соларна течнст во колекторите

Системот е активен. Соларна течност се враќа во колекторите.

Системот е активен и бојлерот е максимално загреан. 
Колекторот повторно ја испушта течноста во резервоарот и 
нема прегревање во бојлерот.

Правила на работа на „drain-back“ системот 
auroSTEP plus

Што е „drain-back“?

auroSTEP plus „drain-back“
со заштита од прегревање
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VIH PLUS 300 и 500 со бојлер или  
PLUS 300 и 500 без бојлер

Соларните акциски пакети VIH PLUS 300 и VIH PLUS 500 се 
комплетни пакети за соларна припрема на санитарна топла 
вода на начин со кој е можно да се заштеди и до 60% од 
годишната потребна енергија за загревање на топла вода. За 
брзиот поврат на инвестицијата секако дека ќе придонесе и 
сигурната и долготрајна технологија.

Пакетите се состојат од плочест вертикален соларен колектор 

со прибор за монтажа на кос кров, соларен бивалентен бојлер, 
соларна автоматика како и соларна потстаница. 

Догревањето на системот е можно со помош на потопен 
електричен греач (прибор) или со додатен извор на енергија 
преку горниот топлински изменувач на бивалентниот бојлер. 
Освен наведеното, во понуда се и соларни пакети PLUS 300 и 
PLUS 500 без Vaillant бојлер.

+ + +

Колектор + бојлер Соларна потстаница Соларна автоматика Кровен носач Тип П 
(стандартна ќерамида)

Соларен пакет  VIH PLUS/PLUSСоларен пакет

Приказ на соларен пакет VIH PLUS со бојлер

PLUS
ПАКЕТИ

Главни компоненти на соларен пакет VIH PLUS 300 и VIH PLUS 500
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Ул. Кирил и Методиј бр.20      1000 Скопје      Македонија      Моб.: +389/ 70/ 243 993, +389/ 71/ 739 024
www.vaillant.hr      info@vaillant.mk

Максимална висинска разлика (колектор/бојлер) кај овој соларен пакет изнесува 8,5 метри, а со примена на додатна пумпа 12 метри.

Drain-back соларни акциски пакети auroSTEP PLUS 250 и 350 auroSTEP plus 250 auroSTEP plus 350

VIH S2 250/4 B, соларен бивалентен бојлер, 250 lit. 1 -

VIH S2 350/4 B соларен бивалентен бојлер, 350 lit. - 1

VMS 8 D, соларна потстаница со пумпа и регулација 1 1

VFK 135 VD, соларен вертикален колектор 2 3

Хидрауличен споен сет за колектор(и) со температурен сензор 1 1

Монтажна шина за колектор (кос кров) 2 3

Соларна течност 20 литри 1 1

Сигурносна група за бојлер 1 1

Кровен носач Тип П (за стандартна ќерамида) 2 3

Редовна цена со ДДВ 192.631,00 Ден 252.389,00 Ден

Акциска цена со ДДВ (препорачана малопродажна цена) 168.289,00 Ден 222.431,00 Ден

Заштеда 25.342,00 Ден 29.958,00 Ден

PLUS ПАКЕТ

Акцијата трае од 01.06.2020 до 31.12.2020. или до истекот на залихите.

PREMIUM ПАКЕТ

Соларен акциски пакети PLUS 300/500 литри
Соларни пакети без бојлер Соларни пакети со бојлер

PLUS 300 PLUS 500 PLUS VIH 300 PLUS VIH 500

VFK 125/3 pro, соларен вертикален колектор 2 3 2 3

Основен хидрауличен споен сет (за првиот колектор) 1 1 1 1

Продолжен хидрауличен споен сет (за втор/трет колектор) 1 2 1 2

Кровен носач Тип П (за стандартна ќерамида) 2 3 2 3

Монтажна шина за колектор (кос кров) 2 3 2 3

Соларна течност 20 литри 1 2 1 2

auroFLOW VMS 70, соларна потстаница 1 1 1 1

Споен сет за поврзување на VMS 70 со бакарни цевки 1 1 1 1

VIH S 300, бивалентен соларен бојлер
(со отвор за ел.греач како и ревизиски отвор) - - 1 -

VIH S 500, бивалентен соларен бојлер
(со отвор за ел.греач како и ревизиски отвор) - - - 1

Соларен експанзиски сад 18 литри (монтажа на ѕид) 1 - 1 -

Соларен експанзиски сад 35 литри (монтажа на ѕид) - 1 - 1

Ѕиден држач за експанзионен сад со сигурносен вентил ¾“ 1 1 1 1

auroMATIC VRS 570, соларна автоматика 1 1 1 1

Редовна цена со ДДВ 148.091,00 Ден 199.364,00 Ден 202.952,00 Ден 276.949,00 Ден

Акциска цена со ДДВ (препорачана малопродажна цена) 128.942,00 Ден 173.383,00 Ден 179.266,00 Ден 239.599,00 Ден

Заштеда 19.149,00 Ден 25.981,00 Ден 23.686,00 Ден 37.350,00 Ден

 • Пред купување на соларниот пакет, посоветувајте се со вашето Vaillant техничко лице.
 • Пуштањето во работа треба да биде изведено од овластено лице на Vaillant.!


