
СОЛАРНИ КОМПЛЕКТИ 
ALL INCLUSIVE



ALL INCLUSIVE

2

Соларните системи са високотехнологично решение, 
което позволява да се усвоява възобновяемата 
слънчева енергия и превръщането й в топлинна 
енергия за целите на бита и бизнеса. За разлика от 
всяка друга система за отопление, подгряване на вода 
или генериране на електричество, веднъж изградена, 
соларната система се захранва изцяло от слънчевата 
радиация - гориво, което е на практика безплатно и 
неограничено. От съществено значение е и това, че 
соларните системи пестят пари, не отделят вредни 
емисии в атмосферата, не шумят и не замърсяват, като 
по този начин помагат за опазване на околната среда. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СОЛАРНИТЕ СИСТЕМИ SUNSYSTEM

За да улесни избора на подходяща соларна система, съобразена със специфичните нужди на 
всеки потребител,  проектира няколко пакетни предложения, които успешно SUNSYSTEM
намират приложение както в малки и по-големи домакинства, така и в обществени и 
административни сгради, офиси, хотели и т.н. Комплектите съдържат всичко необходимо за 
инсталация и работа на соларната система за подгряване на битова вода, което ги прави 
достъпни дори за хора без технологични познания. Високата ефективност на соларните 
системи  е гарантирана от професионално проектираните конфигурации, както и SUNSYSTEM
от  висококачествените материали, вложени в изработката на компонентите.
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ПРЕДИМСТВА НА СОЛАРНИТЕ СИСТЕМИ SUNSYSTEM

ь   Високоефективни решения за домакинствата и бизнеса

   Пестят пари от електроенергия и гориваь

   Не създават шум и замърсяванияь

   Спомагат за опазване на околната средаь

   Качествени материали и надеждно изпълнениеь

   Бърз и лесен монтажь

   Еднократна инвестиция с дълъг период на експлоатацияь

   Лесна поддръжкаь

   Системите позволяват надграждане при необходимость

Битова
гореща вода

Соларен бойлер
BURNiT SN

Соларно
управление

Соларна станция

Разширителен
съд

Соларен колектор
BURNiT PK Select

Соларни комплекти



Соларната система   е SUNSYSTEM All Inclusive
създадена за ефективно усвояване на слънчевата 
енергия за целите на домакинството. 

Благодарение на високопроизводителните соларни 
колектори, системата осигурява битова гореща вода 
при минимални разходи за енергия. 

Комплектът се състои от соларен плосък колектор и 
битов бойлер с една топлообменна серпентина, както 
и всички необходими допълнителни елементи за 
инсталиране на соларната система. Инсталацията е 
бърза и лесна, с възможност за монтаж както на равен, 
така и на наклонен покрив.

Соларната система използва екологично чиста 
възобновяема енергия, благодарение на което не 
замърсява и спомага за опазване на околната среда.

Бойлер MB 80V/S1 ЕМАЙЛ - 3 kW

Елементи

1 бр.
2

Соларен колектор PK SL FP 2.00 m 1 бр.

Стойка за колектор 1 бр.

Соларна помпена група 1 бр.

Соларно управление DeltaSol BS4 1 бр.

Топлоносеща течност Propylene Glycol 5 L

Соларен разширителен съд SMF 12 1 бр.

Соларен комплект 
ALL INCLUSIVE 80 L

Соларен комплект 
ALL INCLUSIVE 120 L

Бойлер MB 120V/S1 ЕМАЙЛ - 3 kW

Елементи

1 бр.
2Соларен колектор PK SL FP 2.00 m 1 бр.

Стойка за колектор 1 бр.

Соларна помпена група 1 бр.

Соларно управление DeltaSol BS4 1 бр.

Топлоносеща течност Propylene Glycol 5 L

Соларен разширителен съд SMF 12 1 бр.

Соларни комплекти 
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СЕРТИФИКАТ
ЗА КАЧЕСТВО

SOLAR
KEYMARK

ь Икономични
ь   Високоефективни

ь   Подходящи за домакинството

ь Надеждни
ь Екологично чисти

2-3 души 3-4 души



Соларната система   е SUNSYSTEM All Inclusive
създадена за ефективно усвояване на слънчевата 
енергия за целите на домакинства ,  вили,  къщи за 
гости, малки хотели или офиси. 

Комплектът се състои от два или четири соларни 
колектора и високообемен бойлер бойлер за подов 
монтаж с две серпентини, както и всички необходими 
допълнителни елементи за инсталиране на 
соларната система.

Б о й л е рът  м оже  д а  б ъ де  п од въ р з а н  и  къ м 
отоплителна система. Инсталацията на соларната 
система е бърза и лесна, с възможност за монтаж 
както на равен, така и на наклонен покрив.

Благодарение на високопроизводителните соларни 
колектори, системата осигурява битова гореща вода 
при минимални разходи за енергия. 

Елементи
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СЕРТИФИКАТ
ЗА КАЧЕСТВО

SOLAR
KEYMARK

ь Надеждни

ь   Високоефективни

ь Екологично чисти
ь   Подходящи за домакинства,

ь Икономични

       вили, къщи за гости, хотели

ALL INCLUSIVE с плоски колектори

8-10 души

Соларен комплект 
ALL INCLUSIVE 200 L

Соларен комплект 
ALL INCLUSIVE 500 L



Соларни комплекти 
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Соларната система   е SUNSYSTEM All Inclusive
създадена за ефективно усвояване на слънчевата 
енергия за целите на домакинството. 

Благодарение на високопроизводителните 
соларни колектори, системата осигурява битова 
гореща вода при минимални разходи за енергия. 

Комплектът се състои от соларен вакумнотръбен 
колектор и битов бойлер с една топлообменна 
серпентина,  както и всички необходими 
допълнителни елементи за инсталиране на 
соларната система. Инсталацията е бърза и лесна, 
с възможност за монтаж както на равен, така и на 
наклонен покрив.

Соларната система използва екологично чиста 
възобновяема енергия, благодарение на което не 
замърсява и спомага за опазване на околната 
среда.

СЕРТИФИКАТ
ЗА КАЧЕСТВО

SOLAR
KEYMARK

ь   Високоефективни
ь Икономични
ь Надеждни
ь Екологично чисти
ь   Подходящи за домакинството

Соларен вакумнотръбен колектор VTC 15

Елементи

1 бр.

Бойлер MB 120V/S1 ЕМАЙЛ - 3 kW 1 бр.

Соларна помпена група-еднощрангова 1 бр.

Соларно управление DeltaSol BS4 1 бр.

Соларен разширителен съд SMF 12 1 бр.

Топлоносеща течност Propylene Glycol 5 L

Соларен комплект 
ALL INCLUSIVE 120L VTC

Соларен комплект  
ALL INCLUSIVE 200 L VTC

Соларен вакумнотръбен колектор VTC 20

Елементи

1 бр.

Бойлер BB 200 V/S1 ЕМАЙЛ - 3kW 1 бр.

1 бр.

1 бр.Соларно управление DeltaSol BS4

1 бр.

Топлоносеща течност Propylene Glycol 5 L

Соларен разширителен съд SMF 12 

Соларна помпена група-еднощрангова

                 1 бр.  Стойка за колектор Стойка за колектор 1 бр.

2-3 души



ALL INCLUSIVE с вакуумно-тръбни колектори
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Соларната система   е SUNSYSTEM All Inclusive
създадена за ефективно усвояване на слънчевата 
енергия за целите домакинства с повече членове, 
както и за хотели, къщи за гости и офисни сгради. 

Комплектът се състои от соларен вакумнотръбен 
колектор и битов бойлер с една топлообменна 
с е р п е н т и н а ,  ка к то  и  в с и ч к и  н е о бход и м и 
допълнителни елементи за инсталиране на 
соларната система. Инсталацията е бърза и лесна, с 
възможност за монтаж както на равен, така и на 
наклонен покрив.

Благодарение на високопроизводителните соларни 
колектори, системата осигурява битова гореща вода 
при минимални разходи за енергия. 

Соларната система използва екологично чиста 
възобновяема енергия, благодарение на което не 
замърсява и спомага за опазване на околната среда.

СЕРТИФИКАТ
ЗА КАЧЕСТВО

SOLAR
KEYMARK        вили, къщи за гости, хотели

ь Икономични

ь   Подходящи за домакинства,

ь   Високоефективни

ь Надеждни
ь Екологично чисти

Елементи

8-10 души

Соларен комплект 
АLL INCLUSIVE 200 L VTC

Соларен вакумнотръбен колектор VTC 20

Подов бойлер SNS SON 200

Соларна помпена група-еднощрангова

Соларно управление DeltaSol BS4 

Соларен разширителен съд SMF 12

Топлоносеща течност Propylene Glycol

Комплект SK V ЕМАЙЛ                                   

Комплект 3 kW МЕД                                       

Подов бойлер SNS SON 500

Соларна помпена група-еднощрангова

Соларно управление DeltaSol BS4 

Соларен разширителен съд SMF 50
Топлоносеща течност Propylene Glycol

Комплект SK V ЕМАЙЛ                                 
Комплект 3 kW МЕД                                       

Соларен вакумнотръбен колектор VTC 30

Соларен комплект 
АLL INCLUSIVE 500 L VTC

                 1 бр.  1 бр.Стойка за колектор Стойка за колектор 



NES Ltd

tel.: +359 2 90 39 780

 e-mail: sales@burnit.bg 

www.burnit.bg

NES Ltd., Шумен, България

NES Ltd., София, България

NES Ltd. e производител на изделия, използващи 
алтернативни източници на енергия. Фирмата е 
основана през 2002 година в гр. Шумен.
Дружеството разполага със собствена произ-
водствена, административна и складова база от 
31 000 квадратни метра застроена площ в Шумен, 
София и Лайпциг Германия.

Екипът е  съставен от 430  квалифицирани 
специалисти. Качеството на всички дейности се 
управлява по Система за управление на 

качеството ISO 9001:2008. 

NES Ltd. реализира своята продукция в Европа,  
Африка, Америка и част от Азия, като непрестанно 
разширява своите пазари. 

Много от продуктите на NES Ltd. оползотворяват 
алтернативни енергийни източници като слънчева 
енергия, биомаса, аеротермална енергия и така 
спомагат за опазване на енергийните запаси на 
планетата и намаляване въглеродните емисии.


