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SOLECT-РЕШЕНИЯ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА

пРОфЕСИОНАЛИСТИ
НАДЕЖДНОСТ, ЛЕСЕН МОНТАЖ И ИКОНОМИЧНОСТ

ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ

Надеждност: 
Едно приятно усещане за Вас и Вашите клиенти!

Надеждността и дълготрайният експлоатационен живот са важни предпоставки за Вашия 

успех и удовлетвореността на Вашите клиенти. Със серията SOLECT Вие предлагате една 

система, при която няма неизпълнени желания:

 -  наложили се през годините колектори с 10-годишна гаранция

 -  системи за закрепване - статично изпитани

 -  управление с тройна защита на системата и предотвратяване на грешки с възможно най-

опростено обслужване

 -  бойлер за питейна вода с висококачествено емайлово покритие за дълъг експлоатационен 

живот

Лесен монтаж: 
Времето е пари!

Бързата инсталация и лесното обслужване днес са едни от най-важните фактори.

Съвременните компоненти на системата SOLECT са Вашето предимство в суровата 

конкурентна борба:

 

 - лек рамков колектор с общо тегло от само 40 кг

 - оптимизирана система за закрепване, която изисква един единствен стандартен инструмент

 - компактен бойлер с модулно изпълнена конструкция

 - управление с помощ при въвеждане в експлоатация

 - предварително монтирани групи за бойлера за питейна вода и буфера

Икономичност: 
Убедителни аргументи!

Всички по света днес говорят за пестене на енергия. Ако искате да сте убедителни пред 

своите клиенти, трябва да продавате преди всичко и икономически ефективни системи! С 

ефективната цялостна система SOLECT не само се щади околната среда, но и портфейла на 

Вашите клиенти. 
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SOLECT - ОБЩ пРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА
пЕРфЕКТНА ХАРМОНИЯ НА ВСИЧКИ КОМпОНЕНТИ  

1  
Колектор (страница 6)

- ванен колектор

- хоризонтален колектор

- рамков колектор

- фасаден колектор

2  
Соларен бойлер 

 (страница 11)

- бойлер за питейна вода и  

 буфер предлагани и      

 като варианти в компактно 

 изпълнение

- комбиниран бойлер

3  

Станция за прясна вода   
 (страница 14)

- по избор с или без   

 циркулационен кръг

4  

Групи (страница 18)

- помпени групи с или   

 без интегрирано соларно  

 управление

- соларна топлообменна

 станция

7
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5  
Соларни управления   
 (страница 22)

- соларно управление SC 100

- соларно управление SC 300

- соларно управление SC 800

6  

Лъчисто (площно) 
отопление/охлаждане
Идеално допълнение към 

соларните инсталации 

SOLECT

- мокри или сухи системи

- системи за отопление и   

 охлаждане

- монтаж в пода, стената, на  

 тавана

7  

Отоплителни уреди
Лесна комбинация със 

соларните инсталации 

SOLECT, напр.

- термопомпи РЕХАУ – и с  

 активно охлаждане

- котли на нафта, газ или   

 твърдо гориво

1

6



6

SOLECT КОЛЕКТОРИ
ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗИСКВАНИЯ

Независимо от типа на колектора (ванен, рамков, 
хоризонтален или фасаден), продуктовата гама колектори 
SOLECT се отличава с голяма ефективна мощност и 
абсорбер с високоселективно покритие.
За всички колектори получавате 10-годишна гаранция.

Със статично изпитаните системи за закрепване, 
пригодени за най-различни видове покриви, се изпълняват 
индивидуално и по желание на клиента. 
при това, за всички системи на закрепване ние Ви 
предлагаме максимално удобство при монтажа и възможно 
най-голяма надеждност.
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SOLECT КОЛЕКТОРИ
ГАРАНТИРАНА НАДЕЖДНОСТ

Колектори SOLECT - изпитани за най-високи 

натоварвания в съответствие с валидните 

стандарти:

 - регулярни проверки за качеството на 

колекторите SOLECT от независими  

лаборатории за изпитване

 - изпитване на колекторите от текущото 

производство

 - 10-годишна гаранция

Статично изпитни монтажни системи – откъм 

сигурната страна:

Всички видове колектори могат да бъдат 

закрепени с различни устойчиви на вятър и 

натоварване от сняг монтажни системи на 

отделните типове покривни конструкции:

Възможности за монтаж: Монтаж върху покрива
с покривна скоба

Монтаж при 
интегриране в покрива
с ламаринена обшивка

Монтаж върху покрива
с резбова шпилка

Монтаж на стойка
45°

Ванен колектор WK x x x x

Рамков колектор RK 2232 x - x x

Хоризонтален колектор QK x - x x

фасаден колектор FK Изработка според специфичните за обекта размери

Разчет на конструкцията

Сертифицирани по стандарти DIN 

Certco и Solar Keymark колектори
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Ванен колектор 

 - четири точки на свързване за максимална 

гъвкавост на присъединяване

 - малки загуби на налягане благодарение на 

паралелно протичане

 - абсорбер с високоселективно алуминиево 

покритие на цялата повърхност

Рамков колектор

 - лек и компактен, позволяващ лесно 

обслужване на покрива

 - абсорбер с високоселективно алуминиево 

покритие на цялата повърхност

 - изключително атрактивен дизайн

SOLECT КОЛЕКТОРИ
ВАРИАНТИ

Брутна площ: 2,55 м2

площ на абсорбера: 2.13 м2

Брутна площ: 2.34 м2

площ на абсорбера: 2.14 м2
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 - хоризонтално изпълнение

 - абсорбер с високоселективно алуминиево 

покритие на цялата повърхност

Хоризонтален колектор

фасаден колектор

Избор на повърхност според спецификата на 

обекта

 - високоефективни плоски колектори, 

изработени по зададени размери

 - модулно изпълнение на конструкцията

 - монтаж върху стената на сградата, 

интегриран в изолационната система

Брутна площ: 2,55 м2

площ на абсорбера: 2.13 м2
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МОНТАЖНА СИСТЕМА ЗА РАМКОВИ КОЛЕКТОРИ
пРИМЕР ЗА ЛЕСЕН МОНТАЖ -НА 4 СТЪпКИ ОТ УСпЕХА

Стъпка 1 - Монтаж на покривна скоба

 - закрепване на конзолата на покривната 

скоба директно върху  мертека

 - възможност за регулиране на покривната 

скоба на необходимата височина чрез 

перфорирания профил

предимства

 - сигурен монтаж (статика) чрез закрепване върху мертека

 - конструкцията на покривната скоба предлага 

максимална гъвкавост чрез възможността 

за регулиране на височина (напр. при 

неравности на повърхността на покрива)

 - не се изисква отделна летвена обшивка на 

покрива

 - трябва да се отстранят само единични 

керемиди в участъка на покривната скоба

Стъпка 2 - Монтаж на носещи шини

 - поставяне на керемидата

 - вкарване на фиксиращите шпонки в долната 

и горната носеща шина 

 - завинтване на носещите шини върху 

покривните скоби с помощта на 

фиксиращите шпонки

предимства

 - изрязване на керемидата само от едната 

страна

 - не се налага допълнително уплътнение – 

солидно покривно уплътнение

 - няма опасност от размяна чрез използване 

на еднакви профили (горе и долу еднакви)

 - изисква се един единствен стандартен 

инструмент

Стъпка 3 - Монтаж на колектора

 - поставяне на първия от колекторите в 

долната носеща шина

предимства

 - лесно манипулиране на покрива 

благодарение на малкото тегло (само 40 кг) 

и незабавно поставяне на колектора

 - не се изисква фиксиране с винтове към 

долната носеща шина

 - няма видими винтови връзки в долния 

участък на колектора

Стъпка 4 - Закрепване на колекторите

 - поставяне на фиксиращите шпонки и на 

средното клемно тяло в горната носеща шина

 - поставяне на втория колектор

 - завъртане на клемното тяло на 90° по посока 

на часовниковата стрелка и завинтване

 - странично закрепване на колекторите върху 

горната носеща шина

предимства

 - закрепване и на двата колектора само с 

едно клемно тяло

 - не се изискват допълнителни единични 

елементи за свързване на колекторите

 - уплътнението вече е залепено на винтовото 

съединение на колекторите
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SOLECT БОЙЛЕРИ
ЕНЕРГИЙНО ЕфЕКТИВНИ пРИ ВСЯКО пРИЛОЖЕНИЕ

И при разработването на нашата серия бойлери ние сме се 
ръководили от принципите за надеждност, удобство при монтаж 
и икономичност:

Ето защо, всички бойлери за питейна вода разполагат с 
висококачествено емайлово покритие, което гарантира трайна 
корозионна защита. Възможността за варианти в компактно 
изпълнение намаляват Вашите монтажни разходи. Големите 
площи на соларните топлообменници допринасят за  високата 
производителност на соларната инсталация и високия комфорт 
на топлата вода.
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Бойлер за питейна вода, бивалентен 

 - комфорт от топла вода и висока 

производителност благодарение на големите 

повърхности на топлообменниците

 - Възможност за допълнително нагряване чрез 

електрически нагревател 

Типоразмери:

 - тип 300

 - тип 400

 - тип 500

 - тип 1.000

 - 350 литра (за идеална комбинация с 

термопомпи)

Бойлер за питейна вода Kompakt 

 - снижени монтажни разходи чрез 

предварително монтирана помпена група с 

вградено управление директно на бойлера

 - малки топлинни загуби благодарение на 

скъсените тръбопроводи между помпената 

група и соларния топлообменник

 - директно присъединяване на мембранния 

разширителен съд без допълнителен 

монтажен материал

Типоразмери:

 - тип 300

 - тип 400

REHAU SOLECT БОЙЛЕР
ЕНЕРГИЙНА ЕфЕКТИВНОСТ И НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ 
УДОБСТВО пРИ МОНТАЖ И НАДЕЖДНОСТ
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Комбиниран бойлер 

 - висок комфорт от топла вода чрез 

допълнителен топлообменник в бойлера за 

питейна вода и голям разполагаем обем до 

240 л

 - хигиенично загряване на питейната вода 

чрез пълно допълнително нагряване на 

разполагаемия обем 

 - ниски разходи за поддръжка чрез 

достатъчно оразмерени изолирани аноди

 - соларно подпомагане на отоплителната 

инсталация чрез увеличаване на 

температурата от обратния поток 

Типоразмери:

 - 600/150

 - 750/180

 - 1.000/240

Буфер/буфер

Kompakt 

Максимална ефективност на системата и 

комфорт от топлата вода благодарение на 

 - оптимално оформление на присъединяването

 - интегрирана в буфера серпентина

потребност от малко място и намалени 

монтажни разходи благодарение на

 - готова за включване станция за питейна вода

 - вградено управление за монтаж директно на 

буфера

Типоразмер:

тип 1.000
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Станцията за прясна вода с електронно управление 
предлага висок комфорт на топлата вода с дебит до 40 л/
мин., като същевременно поддържа постоянна нейната 
температура, дори и при отваряне на допълнителни 
кранове. Освен това, удовлетворява и най-високите 
хигиенни изисквания по отношение на топлата вода.

Тя е предварително монтирана и е напълно 
окомплектована за директно включване, което Ви 
позволява лесен и бърз монтаж.

СТАНцИЯ ЗА пРЯСНА ВОДА SOLECT 
СЪОБРАЗЕНО С ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ пРОТОЧНО
пОДГРЯВАНЕ НА пИТЕЙНАТА ВОДА



Regler

VFS

Pp Pz

Frischwasserstation

KW

RL

VL

Pufferspeicher

80 °C

20 °C

WW

WW - Entnahme
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функционална схема:

Хигиенично подгряване на питейна вода със станцията за прясна вода

Станцията за прясна вода подгрява проточно 

питейната вода в комбинация с един буфер според 

потребността, благодарение на което отпада 

необходимостта от запасяване с топла вода.

по този начин се възпрепятства по възможно 

най-добър начин на евентуалното размножаване 

на легионели още в процеса на изграждане на 

цялостната система. Така този съвременен начин 

на подгряване на питейната вода чрез станция за 

прясна вода удовлетворява и най-високите хигиенни 

изисквания. Желаните температури на топлата 

вода могат да се настройват според желанието на 

клиента индивидуално от регулатора за прясна вода в 

диапазона от 45°C до 70°C.

Щом като клиентът Ви започне да ползва топла вода, 

(напр., душ), регулаторът Vortex Flowsensor регистрира 

за части от секундата дебита и температурата след 

топлообменника. След това се стартира първична 

циркулационна помпа, която транспортира горещата 

буферна вода през топлообменника. по този начин, 

протичащата оттам питейна вода се загрява проточно. 

Всяко изменение на дебита на топлата вода се отчита 

веднага и води до бързо и прецизно регулиране на 

производителността на първичната циркулационна 

помпа. по този начин винаги е на разположение топла 

вода с постоянно поддържана висока температура.

Когато използвате станция за прясна вода 

с интегрирана циркулационна помпа, имате 

възможност да избирате и между функциите 

за регулиране на циркулационния кръг според 

потребността или по време. Отчасти високият 

разход на енергия за циркулационния кръг на 

топлата вода може да бъде сведен до минимум в 

зависимост от специфичните изисквания на 

потребителя и по този начин да се гарантира 

удовлетвореността на Вашите клиенти.

Регулатор

Буфер

Станция за прясна вода

Черпене на ТВ
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A  подаваща линия за гореща/буферна  вода  

 (първична страна)
B  Връщаща линия за гореща/буферна вода 

 (първична страна)
C  циркулация на топла вода (вторична страна)
D   Студена вода (вторична страна)
E  Топла вода (вторична страна)

Размери (Ш x В x Д):

490 x 637 x 171 мм

Тегло:

12,4 кг (без циркулация)

14,0 кг (с циркулация)

СТАНцИЯ ЗА пРЯСНА ВОДА SOLECT 
ХИГИЕНИЧНО пРОТОЧНО пОДГРЯВАНЕ НА пИТЕЙНА ВОДА

1

2

3

4

5

6

7

8

8

A B C D E



81,9 kW
25,90 l/min

55°C66%
48°C

10°C
kW

81,0 kW
25,90 l/min

55°C100%

10°C

kW

4

652

3

7

1

S1
S2
S3
S4
S5

80°C
65°C
60°C
45°C
30°C

1 S1
S2
S3

60°C
45°C

--

2

1

S1
S2
S3
S4
S5
S6

70°C
55°C
24°C
60°C
25°C
28°C

2 3
5

1

S1
S2
S3
S4
R1

80°C
65°C
60°C
45°C
Ein

2 3 4

81,9 kW
25,90 l/min

55°C66%
48°C

10°C
kW

81,0 kW
25,90 l/min

55°C100%

10°C

kW

4

652

3

7

1

S1
S2
S3
S4
S5

80°C
65°C
60°C
45°C
30°C

1 S1
S2
S3

60°C
45°C

--

2

1

S1
S2
S3
S4
S5
S6

70°C
55°C
24°C
60°C
25°C
28°C

2 3
5

1

S1
S2
S3
S4
R1

80°C
65°C
60°C
45°C
Ein

2 3 4
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1  
пластинчат топлообменник от неръждаема 

стомана 

 - оптимален пренос на съхранената в буфера 

топлина към питейната вода

 - минимизиране на опасността от отлагания на 

котлен камък благодарение на вертикалното 

позициониране на топлообменника с 

елегантен дизайн   и издължена конструкция 

и оптимизирано оформление на 

присъединяването

2  

помпа на първичния кръг

 

Висока енергийна ефективност благодарение 

на модулиращия режим на работа на помпата 

3  

Датчик за потока Vortex Flowsensor (VFS) 

 - едновременно измерване на температура и 

дебита с висока скорост на отчитане

 - без подвижни части, без механично износване

 - оптимизираното положение на датчика в 

тръбопровода за топла вода позволява бързо 

и прецизно отчитане на температурата на 

топлата вода

4  

Автоматичен обезвъздушител 

Обезвъздушител откъм първичната страна за 

по-лесно въвеждане в експлоатация 
5  

циркулационна помпа (предлагана като опция)

Възможност за гъвкава експлоатация чрез 

управление по време и според разхода
6  

предпазен вентил 

Собствено обезопасяване на станцията за 

прясна вода

7  

Управление на прясната вода 

 - настройка на регулирането от пулта за 

управление

 - лесно обслужване благодарение на големия 

графичен дисплей с изображение на 

хидравликата

 - настройка с точност до градус на 

температурата на топлата вода в диапазона 

от 45 °C до 70 °C

 - изчисляване на количеството топлина и 

брояч на експлоатационните часове 

8  

Обратни клапани

предотвратяване на погрешни циркулации 

 - Изображение на дисплея на управлението
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SOLECT ТОпЛООБМЕННА СТАНцИЯ
СОЛАРЕН ТОпЛООБМЕННИК ЗА пО-ГОЛЕМИ ИНСТАЛАцИИ  

С топлообменната станция ние Ви предлагаме едно 
решение за големи слънчеви инсталации за подгряване на 
питейна вода и подпомагане на отоплението с обща площ 
на колекторите до 50 м

Ето защо, за постигане на оптимален топлообмен и 
разделяне на соларния кръг и кръга на резервоарите 
се използва един мащабно оразмерен пластинчат 
топлообменник. Той гарантира оптимално предаване на 
мощност и висока производителност.
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функционална схема:

Соларна топлообемнна станция

Топлообменната станция служи за пренос на слънчева 

енергия към един или повече буфера, които работят с вода от 

системата за отопление и предлага на клиентите възможно 

най-доброто решение за използване на слънчевата енергия.

Чрез използвания мащабно оразмерен  топлообменник 

от неръждаема стомана Вие гарантирате на своя клиент 

оптимален топлопренос и разделяне на соларния кръг от кръга 

на резервоара. Откъм първичната страна слънчевата енергия 

се транспортира посредством голяма соларна циркулационна 

помпа към топлообменника, а откъм вторичната страна се 

транспортира посредством друга помпа към резервоара.

Системата се регулира чрез вече интегриран и предварително 

окабелен соларно управление SC 800. Чрез различните 

хидравлични варианти на управлението SC 800 в комбинация 

топлообменната станция за предаване на слънчевата енергия 

са възможни най-различни хидравлични приложения.

В зависимост от слънчевото лъчение управлението включва 

първичната циркулационна помпа, когато температурата 

в слънчевия колектор стане по-висока от температурата 

в буфера със стойност, равна на предварително зададена 

температурна разлика. Когато нагретият соларен флуид 

достигне топлообменника и интегрираният там температурен 

датчик също достигнат определена температура над тази 

на буфера, се включва вторичната циркулационна помпа и 

започва зареждането на буфера . Тя работи дотогава, докато 

колекторът и топлообменникът са с по-висока температура от 

тази в буфера или докато буферат още не е достигнал своята 

зададена или максимална температура.

Буфер

Непрекъсваемо захранване (UPC): принадлежности по избор за натоварени зони

Топлообменна станция
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Размери (В x Ш x Д):

355 x 250 x 170 мм

Тегло:

29 кг.

A  Соларна подаваща 

линия (първична страна)
B  Соларна връщаща линия 

(първична страна)
C  Връщаща линия за 

гореща /буферна вода със 

сферичен кран (вторична 

страна)
D  Tройник със сферичен 

кран (първична страна)
E  подаваща линия за 

гореща/буферна вода със 

сферичен кран (вторична 

страна)

SOLECT ТОпЛООБМЕННА СТАНцИЯ
СОЛАРЕН ТОпЛООБМЕННИК ЗА СРЕДНО ГОЛЕМИ 
ИНСТАЛАцИИ

3
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1  

потопяема гилза с обезвъздушител 

 

Ефективен режим на работа благодарение на  

оптимално позиционирания в топлообменника 

температурен сензор с потопяема гилза – 

директно на мястото на топлопренос

2  

пластинчат топлообменник от неръждаема 

стомана

 

- висококачествен топлообменник от 

   неръждаема стомана (медно заварен)       

 - голямата повърхност на топлообменника  

позволява използване в инсталации с площ на 

колекторите до 50 м2

3  

Соларно управление SC 8000

 - интегрирано соларно управление SC 800 за 

управление на цялата соларна система

 - лесна настройка от пулта за управление

 - лесно обслужване чрез голям дисплей с 

изображение на хидравликата

 - възможност за гъвкаво използване 

благодарение на  множество допълнителни 

функции

 - отчитане на количеството топлина и на 

експлоатационните часове

- записване на данните чрез карта с памет

 
4  

Сферични кранове с термометър и обратни 

клапани 

 - предотвратяване на обратна циркулация в 

соларния кръг

 - термометрите дават възможност за бързо 

отчитане на температурите

5  

циркулационни помпи 

Висока енергийна ефективност благодарение 

на модулиращия режим на работа на 

помпата

6  

Разходомер с вентил за пълнене 

 

 - максимална ефективност чрез оптимално 

регулиране на дебитите

 - лесно въвеждане в експлоатация на 

инсталацията посредством вентила за 

пълнене

7  

Tройник със сферичен кран 

 

Гъвкаво присъединяване на няколко  

потребителя на топлина посредством 

интегриран тройник соларен кръг) за 

соларен байпас или паралелна експлоатация 

с плувен басейн

Изображение върху дисплея на регулатора
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SOLECT УпРАВЛЕНИЯ
ЕДНА СЕРИЯ С УНИВЕРСАЛНО пРИЛОЖЕНИЕ 

Три управления - една концепция: Унифицираната и 
опростена навигация по менюто, както и големият и 
осветен графичен дисплей се грижат за ясното представяне 
на информацията – при Вас и при Вашите клиенти.

Интегрираният инсталационен асистент Ви помага при 
въвеждането в експлоатация, като Ви води стъпка по стъпка 
през менюто.

Допълнителни функции като брояч на разхода на топлина 
или защитата от легионели са гаранция за още предимства.
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Соларно управление SC 800

Системно управление за соларно подгряване 

на питейна вода и подпомагане на 

отоплението, включително и за промишлени 

цели с два колекторни полета и максимално 

три бойлера.

Соларно управление SC 300

За подгряване на питейна вода и 

подпомагане на отоплението, както и 

за подгряване на плувни басейни с две 

колекторни полета и максимално два 

бойлера.

Соларно управление SC 100

За соларно подгряване на питейна вода и 

плувни басейни с едно колекторно поле и 

един бойлер.
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SOLECT СИСТЕМНИ пРИНАДЛЕЖНОСТИ
пЪЛНО СЪВЪРШЕНСТВО

помпени групи

 - предварително асемблирана помпена 

група с монтирани предпазни вентили и   

индикаторни устройства

 - по избор с интегриран регулатор SC 100 или 

SC 300

 - възможност за бърз, лесен и сигурен 

монтаж на бойлера за питейна вода

Компактна тръбопроводна система

 - предлага се в 4 дължини (10, 15, 20 и 50 м) 

и в два размера (DN 16 и DN 20)

 - бързо полагане на изолирания тръбопровод

 - интегриран свързващ проводник на датчика 

от помпената група до колекторното поле

 - изключва се възможността за размяна 

на подаващата и връщащата линия 

благодарение на унифицирано подреждане 

на изводите

Топлообменник за плувни басейни

 - пригоден за присъединяване на максимално 

12 колектора

 - лесно и бързо интегриране във филтриращия 

кръг

 - трайна корозионна устойчивост 

благодарение на използваната 

висококачествена неръждаема стомана и 

заваръчни и споени връзки

Голямо разнообразие от 

допълнителни принадлежности 

ще намерите в ценовата листа на 

серията SOLECT.
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8.3       Fragebogen zur Auslegung thermischer Solaranlagen – Seite 1/3 
 

 
 UAHER    ednuK

Ausführende Firma:  _____________________________  
Kontaktperson:          _____________________________ IDM/ADM: _________________________________ 
Telefon / Fax:  _____________________________ Verkaufsbüro: _________________________________ 
E-Mail: _____________________________ Telefon: _________________________________ 
Projekt: _____________________________ Datum :  ________________________________________ 
 

  
 Einfamilien-/Zweifamilienhaus    Bestehendes Gebäude 
 Mehrfamilienhaus     Baujahr:____________  
 _________________       

 
Zusätzliche Anmerkungen (z.B. Anzahl Wohneinheiten bei Mehrfamilienhäusern) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Solaranlage zur: 

  Trinkwassererwärmung   Heizungsunterstützung 
  Schwimmbaderwärmung   __________________ 

 

 
Anlagenstandort:  PLZ:____________________ Ort:_____________________ Höhe über NN:__________m 
 
 
Vorgesehene Montageart   Aufdach Kollektorverschattung?   ja           nein 
  Dachbügel/Dachhaken Wenn ja, bitte Skizze der Verschattungssituation beifügen 

  Stockschraube   
    essareT/hcadhcalF 
  Dachintegration (nur 27-65°)  
 
 
Dachneigung       
Dachflächenneigung:  _________________ Grad Sparrenabstand: _______m  
 
 

 ehöhnegalnA ehcsitatS gnuthcirsuarotkelloK  
(bitte in Skizze eintragen) Distanz zwischen Pumpenbaugruppe und Kollektorfeld:  _____m  
       
 

 
        
     

  
 
 
 
 

 
 
 

Verfügbare Fläche 

Länge x Breite:          __________x___________ m 
gemäß Kap. 3.1 der Technischen Information sind Mindestabstände zu allen Dachkanten zu beachten 
 
 
Gewünschte Kollektorart:    Art der Dacheindeckung / Installationsfläche:  

 REHAU-SOLECT Wannenkollektor WK  Dachstein: __________ Ggf. Typ und Hersteller angeben 

 REHAU-SOLECT Querkollektor QK   Dachziegel/Pfanne: __________ Ggf. Typ und Hersteller angeben  
 REHAU-SOLECT Rahmenkollektor RK   Biberschwanz: __________ 

    Schiefer: __________ 
    Blecheindeckung: __________ 
    Terrasse: __________ 
    andere: __________ 

Solaranlagentyp 

Projektdaten  

Gebäude 

Montageart der Solarkollektoren 

 

100317_TI 2010 sw_Endversion_cmyk.indd   155 31.03.2010   15:12:25
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РЕХАУ КОМпЕТЕНТНОСТ пРИ
пРОЕКТИРАНЕ
СИГУРНО пЛАНИРАНЕ  

Още във фазата на изготвяне на офертата и 
проектирането ние сме на Ваше разположение като 
надежден партньор.

1. Вашият принос - заявка за проектиране:

 - местоположение/план на разположение

 - вид на използване на соларната инсталация

 - данни за потреблението

 - общ чертеж

 - предпочитан тип колектор

2. Нашите услуги - планиране на обекта от 

РЕХАУ:

 - оптимално изчисление на соларната 

инсталация и системните компоненти 

 - симулация на производителността

 - определяне на икономическата ефективност

3. Резултатът - проектната папка на РЕХАУ:

 - окомплектоване на материалите и оферта

 - таблично представяне на изчисленията

 - принципиална електрическа схема

 - графична оценка и представяне на 

икономическата ефективност на Вашата 

инсталация за възложителя
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РЕХАУ СЕРВИЗНИ УСЛУГИ 
НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ВАС

За нас Вашето лично консултиране не приключва с 
продажбата на дадена соларна инсталация!

Нашите сервизни услуги

- съдействие при въвеждането в 

експлоатация и отстраняване на повреди

- доставка на резервни части

- достъпност в случай на нужда от сервиз

Монтажни услуги

Чрез партньорската мрежа можем да Ви 

предоставим широк набор от монтажни 

услуги.

Вашето лице за контакт от РЕХАУ на място

при наличие на допълнителни въпроси се 

обърнете към най-близкия Ви търговски офис 

на РЕХАУ. Нашите квалифицирани специалисти-

консултанти ще Ви помогнат с удоволствие.

Интернет

Използвайте и нашата интернет страница 

с конфигуратор на сградата и подробна 

информация за системата: 

www.rehau.de/solect

подпомагане при продажбите 

Ние с удоволствие ще Ви предложим 

професионално изготвени рекламни 

материали, върху които остава само  да 

поставите своето лого и данни за контакт. 

Можете да възложите това на Вашата 

рекламна агенция или ние да Ви окажем 

съдействие при това.

проявявате интерес? Тогава просто се 

обадете в най-близкия търговски офис на 

РЕХАУ.

С REHAU Truck ние Ви подпомагаме 

в откриването на нови пътища за 

реализация, напр. на Вашия местен 

панаир.
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ВАШИТЕ пРЕДИМСТВА
НАДЕЖДНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ

партньорството на РЕХАУ
Ви предлага като специалист:

фактори за удовлетвореността 
на Вашия възложител:

пестене на енергия и CO2

перфектно опазване на ресурсите и околната среда.

Безупречна и съобразена с хигиенните изисквания 

подготовка на топла питейна топла вода чрез станцията за 

прясна вода.

Комфорт и сигурност в една система.

Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи

Ориентирана към бъдещето и устойчива система – 

повишаване на стойността на имота.

Кратък амортизационен срок и финансово облекчение 

чрез предоставяне на финансови субсидии

Оптимално използван потенциал за пестене.

прецизно съгласувани системни компоненти с максимална 

надеждност

Самостоятелните приложения са вече минало.

Лесен монтаж

продукти с лесен и бърз монтаж

проектиране, съобразено със спецификата на обекта  

проектна документация и координация като цялостен пакет.

Гъвкавост

Добре обмислени решения за ново строителство и саниране 

на стари сгради.

Актуални информационни платформи и обучен персонал

Близки до практиката и обучения за повишаване на 

квалификацията за Вас и Вашите сътрудници, организирани от 

АКАДЕМИЯ РЕХАУ.
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Обект:

Епархиален дом „Четиринадесетте светии”, 

Бад Щафелщайн, 4 етажа, ок. 60 стаи

Използвани системи:

 - SOLECT ванни колектори (64 м² повърхност 

на колекторите)

 - интегриран в покрива монтаж 

Възложител:

Erzdi–zese e.V. Bamberg

Строителна фирма:

Волфшмид Хаустехник ГмбХ, 96052 Бамберг

Реализация:

В хода на широкомащабните мероприятия по 

саниране на епархиалния дом бяха използвани 

регенеративни енергии.

при вземането на решение за висококачествени 

соларни компоненти изборът падна на  РЕХАУ. 25-те 

ванни колектора SOLECT, подредени в пет полета от 

по пет части, са интегрирани чрез директен монтаж 

в повърхността на покривната конструкция. Друг 

важен критерий за възлагането на поръчката беше 

и всеобхватното съдействие при проектирането от 

страна на РЕХАУ.

Старинният епархиален дом  „Четиринадесетте 

светии” се стреми и към един съвременен изглед 

с включването на регенеративни енергийни 

източници, без това да отнеме дори и частица 

от атрактивността на сградата като място за 

поклонение.

REHAU SOLECT
СРЕДНОГОЛЯМА ИНСТАЛАцИЯ
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Обект:

Двуфамилна къща, Гронау

Използвани системи:

 - ванни колектори SOLECT (26 м² повърхност 

на колектора)

 - система SOLECT за покривен монтаж

Възложител:

Дърводелска работилница Хартмут 

Брокмайер, Гронау

Строителна фирма:

Хайцунгсбау Ханке, 31036 Айме

Реализация:

С цел пестене на енергия и снижаване 

на експлоатационните разходи на 

отоплителната инсталация възложителят е 

взел решението да се спре на предлаганата 

от РЕХАУ соларната отоплителна система. 

Наличната отоплителна инсталация беше 

допълнена с 10 ванни колектора SOLECT и 

комбиниран бойлер с вместимост от 1.000 

литра. Соларната инсталация служи за 

едновременното подгряване на питейна вода 

и подпомагане на отоплението. Освен това, 

плувният басейн се отоплява с колекторното 

поле.

REHAU SOLECT
МНОГОфАМИЛНА КЪЩА
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Обект:

Еднофамилна къща, Аурахтал  

Използвани системи:

 - ванни колектори SOLECT (10 м² повърхност 

на колектора)

 - система SOLECT за покривен монтаж

 - термопомпа модел GEO

 - системен резервоар с вместимост 825 литра 

със станция за прясна вода

Възложител:

Роземари и Роланд Хендел, Аурахтал

Строителна фирма:

Йесен, 91096 Мьорендорф

 

Реализация:

За да се използва енергията на околната 

среда по възможно най-добрия начин, при 

новоизградената сграда възложителят 

избра отоплителна инсталация, при която 

термопомпата се комбинира със соларната 

инсталация. Четири слънчеви колектора 

гарантират години наред висока соларна 

производителност и подпомагат с общата 

площ на колекторите от 10 квадратни метра 

термопомпата при подготовката на топлата 

вода и системата за отопление.

Чрез станцията за прясна вода, монтирана 

с цел пестене на място директно на 

резервоара, подгрява питейната вода само 

при необходимост, като по този начин винаги 

има прясна и чиста питейна вода.

REHAU SOLECT
ЕДНОфАМИЛНА КЪЩА
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Обект:

LOW3-къщата на факултета по архитектура 

към политехническия университет 

Каталуния, Барселона

Използвани системи:

 - фасаден колектор SOLECT (7 м² площ на 

колектора)

 - бойлер за питейна вода 300 л

 - регулиране

 - помпена група

 - отоплителен/охлаждащ таван, използващ 

слънчевото лъчение

 - тръби за питейна вода RAUTITAN

Възложител:

политехнически университет Каталуния

Строителна фирма:

политехнически университет Каталуния

Реализация:

факултетът по архитектура към 

политехническия университет Каталуния 

(UPC) в Барселона на конкурса „Solar 

Decathlon“ със своята LOW3-къща залага на 

особено ниски стойности за консумация на 

енергия, отрицателното въздействие върху 

околната среда и разходите. Във фасадата 

бе интегриран фасаден колектор SOLECT 

с атрактивен дизайн за подгряване на 

питейна вода, допълнен от подходящ бойлер 

за питейна вода, съответно регулиране и 

помпена група. Освен това, беше приложен и 

отоплителен/охлаждащ таван РЕХАУ, както и 

тръби за питейна вода RAUTITAN.

REHAU SOLECT
СпЕцИАЛНИ пРИЛОЖЕНИЯ

Solar Decathlon

Основен критерий на най-

реномирания в световен мащаб 

конкурс сред висшите учебни 

заведения за ефективно и 

устойчиво строителство „Solar 

Decathlon” при проектирането и 

реализацията на пасивна къща с 

нулева нетна консумация на  енергия 

с уравновесен годишен баланс, с 

максимална жилищна площ от 75 м², 

както и 5,5 м височина. при това, 

прототипите трябва да убеждават 

не само със своята енергийна 

концепция, но и с  обозначението 

на конкурса „Decathlon“ (десетобой) 

съответно в десет категории, напр. 

проектиране, оборудване и комфорт.



www.rehau.bg

ЗАЕДНО ЩЕ УСпЕЕМ
ЗАпОЧНЕТЕ С ВТОРИ КРЪГ

Станете наш  SOLECT партньор:

Ние се доверяваме на Вас и Вашите сътрудници - за 

перфектни монтажни работи.

Ние се нуждаем от Вас и Вашите сътрудници - за да 

внедряваме ноу-хау на пазара. Знанията за това ще получите 

от нас в АКАДЕМИЯ РЕХАУ.

Ние разчитаме на Вас и Вашите сътрудници  и на Вашата 

консултантска компетентност, от първия разговор с клиента 

до изготвянето на офертата.

©REHAU   897700 BG   02.2011

при това, Вие разбира се можете да се възползвате от 

пълната гама услуги на РЕХАУ и пакетите за стимулиране на 

продажбите.

Желаете да генерирате тези потенциални възможности за 

увеличаване на своя оборот и да се ориентирате стратегически 

към разрастващия се пазар на слънчева топлинна енергия?

Тогава не се колебайте! Свържете се с нашите консултанти-

специалисти от РЕХАУ. Всичко останало можем да обсъдим 

най-добре в личен разговор.


