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Ценова листа компоненти соларни системи
валидна от 10.02.2020

Соларни колектори Solar 4000 TF и аксесоари за монтаж
Продукт Описание Артикулен номер Каталожна 

цена без 
ДДС

Kаталожна 
цена с ДДС 

Solar 4000TF Селективен колектор, вертикален, 2,1 m2 8 718 532 282 590,83 лв 709,00 лв
Аксесоари за монтаж върху наклонен покрив
WFS20 Хидравличен комплект за 

присъединяване върху наклонен покрив                                                                                                                                           
             

7 709 600 121 101,67 лв 122,00 лв

WMT1 Базов комплект шини за монтаж върху 
покрив

7 709 600 087 89,17 лв 107,00 лв

WMT2 Продължение за базов комплект шини за 
монтаж върху покрив

7 709 600 088 80,83 лв 97,00 лв

FKA3 К-кт 4 броя крепежни елементи за монтаж 
върху керемиден покрив 

8 718 531 023 94,17 лв 113,00 лв

FKA4 К-кт 4 броя крепежни елементи за монтаж 
върху ламаринен покрив

8 718 531 025 152,50 лв 183,00 лв

FKA9 К-кт 4 броя крепежни елементи за монтаж 
върху покрив с битумни плочи

8 718 531 024 126,67 лв 152,00 лв

Аксесоари за монтаж върху плосък покрив
WFS22 Хидравличен комплект за присъединяване 

върху плосък покрив
7 709 600 125 89,17 лв 107,00 лв

WMT1 Базов комплект шини за монтаж върху 
покрив

7 709 600 087 89,17 лв 107,00 лв

WMT2 Продължение за базов комплект шини за 
монтаж върху покрив

7 709 600 088 80,83 лв 97,00 лв

FK10 Базов комплект стойка за монтаж върху 
плосък покрив (не съдържа шини WMT1)

7 735 600 498 202,50 лв 243,00 лв

FK12 Продължение за базов комплект стойка за 
монтаж върху плосък покрив (не съдържа 
шини WMT2)

7 735 600 499 185,83 лв 223,00 лв

Допълнителни аксесоари
WMC01 Базов комплект монтажни скоби за първи 

колектор Solar 4000TF 
8 718 531 877 22,50 лв 27,00 лв

WMC02 Удължителен комплект монтажни скоби за 
всеки следващ колектор Solar 4000TF в 
редицата

8 718 531 878 14,17 лв 17,00 лв

WMC10 Комплект монтажни скоби Плюс за 10 
колектора Solar 4000TF 

8 718 531 879 132,50 лв 159,00 лв



 

Ценова листа компоненти соларни системи
валидна от 10.02.2020

Соларни колектори Solar 5000 TF и аксесоари за монтаж
Продукт Описание Артикулен номер Каталожна 

цена без 
ДДС

Kаталожна 
цена с ДДС 

Solar 5000TF Селективен колектор, вертикален, 2,4 
m2

8 718 530 954 690,83 лв 829,00 лв

Solar 5000TF (H) Селективен колектор, хоризонтален, 2,4 
m2

8 718 530 955 1 019,17 лв 1 223,00 лв

Аксесоари за монтаж върху наклонен покрив
FS40 Хидравличен комплект за 

присъединяване върху покрив 
8 718 531 620 95,00 лв 114,00 лв

FKA5-2 Базов комплект шини за монтаж върху 
покрив

8 718 531 017 118,33 лв 142,00 лв

FKA6-2 Продължение за базов комплект шини за 
монтаж върху покрив

8 718 531 018 118,33 лв 142,00 лв

FKA7-2 (H) Базов комплект шини за монтаж върху 
покрив за хоризонтални колектори

8 718 531 019 185,83 лв 223,00 лв

FKA8 (H) Продължение за базов комплект за 
монтаж върху покрив за хоризонтални 
колектори

8 718 531 022 185,83 лв 223,00 лв

FKA3-2 Комплект 4 броя крепежни елементи за 
монтаж върху керемиден покрив 

8 718 531 023 94,17 лв 113,00 лв

FKA4-2 Комплект 4 броя крепежни елементи за 
монтаж върху ламаринен покрив

8 718 531 025 152,50 лв 183,00 лв

FKA9-2 Комплект 4 броя крепежни елементи за 
монтаж върху покрив с битумни плочи

8 718 531 024 126,67 лв 152,00 лв

FS6 Комплект за присъединяване на 
колекторни редици 

7 739 300 434 115,83 лв 139,00 лв

Аксесоари за монтаж върху плосък покрив
FS42 Хидравличен комплект за 

присъединяване върху плосък покрив                                                                                                                       
8 718 531 621 99,17 лв 119,00 лв

FKF3-2 Базова конструкция за монтаж върху 
плосък покрив на вертикален колектор

8 718 531 031 482,50 лв 579,00 лв

FKF4-2 Продължение за базов комплект за 
монтаж върху плосък покрив

8 718 531 032 321,67 лв 386,00 лв

FKF5-2 (W) Базова конструкция за монтаж върху 
плосък покрив на хоризонтален колектор

8 718 531 033 440,83 лв 529,00 лв

FKF6-2 (W) Базова конструкция за монтаж върху 
плосък покрив на хоризонтален колектор

8 718 531 034 390,83 лв 469,00 лв

Допълнителни аксесоари
ELT5 Обезвъздушител за Solar 5000 TF 7 739 300 432 122,50 лв 147,00 лв



 

Ценова листа компоненти соларни системи
валидна от 10.02.2020

Соларни колектори Solar 7000 TF и аксесоари за монтаж
Продукт Описание Артикулен номер Каталожна 

цена без 
ДДС

Kаталожна 
цена с ДДС 

Solar 7000TF Високомощностен селективен колектор, 
вертикален, 2,55 m2

8 718 532 870 957,50 лв 1 149,00 лв

Solar 7000TF (Н) Високомощностен селективен колектор, 
хоризонтален, 2,55 m2

8 718 532 882 1 265,83 лв 1 519,00 лв

Аксесоари за монтаж върху наклонен покрив
FS43 Хидравличен комплект за 

присъединяване върху наклонен покрив 
8 718 590 849 339,17 лв 407,00 лв

FKA5-2 Базов комплект шини за монтаж върху 
покрив

8 718 531 017 118,33 лв 142,00 лв

FKA6-2 Продължение за базов комплект шини за 
монтаж върху покрив

8 718 531 018 118,33 лв 142,00 лв

FKA7-2 (H) Базов комплект шини за монтаж върху 
покрив за хоризонтални колектори

8 718 532 807 203,33 лв 244,00 лв

FKA8-2 (H) Продължение за базов комплект за 
монтаж върху покрив за хоризонтални 
колектори

8 718 532 808 185,83 лв 223,00 лв

FKA3-2 Комплект 4 броя крепежни елементи за 
монтаж върху керемиден покрив 

8 718 531 023 94,17 лв 113,00 лв

FKA4-2 Комплект 4 броя крепежни елементи за 
монтаж върху ламаринен покрив

8 718 531 025 152,50 лв 183,00 лв

FKA9-2 Комплект 4 броя крепежни елементи за 
монтаж върху покрив с битумни плочи

8 718 531 024 126,67 лв 152,00 лв

FS7 Комплект за присъединяване на 
колекторни редици 

7 739 300 435 177,50 лв 213,00 лв

Аксесоари за монтаж върху плосък покрив
FS44 Хидравличен комплект за 

присъединяване върху плосък покрив 
8 718 590 848 118,33 лв 142,00 лв

FKF3-2 Базова конструкция за монтаж върху 
плосък покрив на вертикален колектор

8 718 531 031 482,50 лв 579,00 лв

FKF4-2 Продължение за базов комплект за 
монтаж върху плосък покрив

8 718 531 032 321,67 лв 386,00 лв

FKF5-2 (H) Базова конструкция за монтаж върху 
плосък покрив на хоризонтален колектор

8 718 532 809 474,17 лв 569,00 лв

FKF 6-2T Продължение за базов комплект 
за монтаж върху плосък покрив на 
хоризонтален колектор

8 718 532 810 330,83 лв 397,00 лв

Допълнителни аксесоари
ELT6 Обезвъздушител за Solar 7000 TF 8 718 532 817 149,17 лв 179,00 лв
FKI5-2 Базов комплект за интегриран монтаж на 

два вертикални колектора
8 718 532 910 1 444,17 лв 1 733,00 лв

FKI6-2 Продължение за базов комплект за 
интегриран монтаж

8 718 532 911 419,17 лв 503,00 лв



 

Ценова листа компоненти соларни системи
валидна от 10.02.2020

Соларни колектори Solar 8000 TV и аксесоари за монтаж
Продукт Описание Артикулен номер Каталожна 

цена без 
ДДС

Kаталожна 
цена с ДДС 

Solar 8000 TV CPC Високомощностен вакуумно-
тръбен колектор с огледало

7 735 600 146 969,17 лв 1 163,00 лв

Solar 8000 TV Високомощностен вакуумно-
тръбен колектор без огледало

7 735 600 147 840,83 лв 1 009,00 лв

Аксесоари за  монтаж върху наклонен покрив
FS 121 Хидравличен комплект за 

присъединяване на върха на 
покрива

7 735 600 162 144,17 лв 173,00 лв

1 VT6 VKA6 Базов комплект за монтаж върху 
покрив, 1 вакуумно-тръбен 
колектор

7 735 600 166 160,83 лв 193,00 лв

2 VT6 VKA7 Базов комплект за монтаж върху 
покрив, 2 вакуумно-тръбни 
колектора

7 735 600 167 215,83 лв 259,00 лв

3 VT6 VKA8 Базов комплект за монтаж върху 
покрив, 3 вакуумно-тръбни 
колектора

7 735 600 168 261,67 лв 314,00 лв

2 VT6 VKA9 Разширяващ комплект за монтаж 
върху покрив, 2 допълнителни 
вакуумно-тръбни колектора

7 735 600 170 176,67 лв 212,00 лв

3 VT6 VKA10 Разширяващ комплект за монтаж 
върху покрив, 3 допълнителни 
вакуумно-тръбни колектора

7 735 600 171 255,00 лв 306,00 лв

FKA3-2 Комплект 4 броя крепежни 
елементи за монтаж върху 
керемиден покрив 

8 718 531 023 94,17 лв 113,00 лв

FKA4-2 Комплект 4 броя крепежни 
елементи за монтаж върху 
ламаринен покрив

8 718 531 025 152,50 лв 183,00 лв

FKA9-2 Комплект 4 броя крепежни 
елементи за монтаж върху покрив 
с битумни плочи

8 718 531 024 126,67 лв 152,00 лв

Аксесоари за  монтаж върху плосък покрив
FS 122 Хидравличен комплект за 

присъединяване върху плосък 
покрив

7 735 600 163 64,17 лв 77,00 лв

2 VT6 Базов комплект за монтаж върху 
плосък покрив 2 VT6

7 735 600 172 110,00 лв 132,00 лв

3 VT6 Базов комплект за монтаж върху 
плосък покрив 3 VT6

7 735 600 173 177,50 лв 213,00 лв

2 VT6 Разширяващ комплект за монтаж 
на плосък покрив 2 VT6 VKF8

7 735 600 174 110,00 лв 132,00 лв

Допълнителни аксесоари
Комплект рефлекторна пластина 7 735 600 183 37,50 лв 45,00 лв

Валидност на цените в тази ценова листа към 10.02.2020 г. 
Снимките са само с илюстративна цел и продуктът в действителност може да варира от показаното изображение. 
За закупуване на продукт, молим Ви да се обърнете към наш представител във Вашия регион.



 

Ценова листа компоненти соларни системи
валидна от 10.02.2020

Компоненти соларни системи
Продукт Описание Артикулен 

номер
Каталожна 

цена без ДДС
Kаталожна 
цена с ДДС 

AGS10E-2 Еднощрангова помпена група за соларни полета до 10 колек-
тора, до 4 метра напорна височина. Съдържа спирателна ар-
матура с интегриран термометър и гравитационна спирачка на 
линията на връщане, осигурителен винтил 6 бара с манометър 
и връзка за присъединяване на разширителен съд, арматура на 
пълнене и промиване, индикатор за дебит 0,5 - 6 l/min

Без  вграден обезвъздушител!

7 735 600 033 535,83 лв 643,00 лв

AGS10-2 Двущрангова помпена група за полета до 10 колектора, помпа 
соларен контур до 4 m напорна височина, с тристепенен 
превключвател, 2 сферични крана, гравитационна спирачка, 
предпазен винтил, арматура за пълнене и промиване, обезвъз-
душител, 2 термометъра, индикатор за дебит 0,5 - 6 l/min

7 735 600 124 646,67 лв 776,00 лв

AGS10 B-sol 
100-2

Двущрангова помпена група за полета до 10 соларни колектора 
с вградено термоуправление B-sol 100-2

7 735 600 037 765,83 лв 919,00 лв

AGS20-2 Двущрангова помпена група за полета 11-20 соларни 
колектора, помпа соларен контур до 8 m напорна височина, 
с тристепенен превключвател, 2 сферични крана, гравита-
ционна спирачка, предпазен винтил, арматура за пълнене и 
промиване,  2 термометъра, индикатор за дебит 4 - 36 l/min, 
присъединяване към 28 mm тръба. 

7 735 600 038 1 232,50 лв 1 479,00 лв

AGS50-2 Двущрангова помпена група за полета 21-50 соларни колек-
тора, помпа соларен контур до 8 m напорна височина, с три-
степенен превключвател, 2 сферични крана, гравитационна 
спирачка, предпазен винтил, арматура за пълнене и промива-
не, обезвъздушител, 2 термометъра, индикатор за дебит 4 - 36 
l/min, присъединяване към 1 1/4 тръба. 

7 735 600 039 1 860,83 лв 2 233,00 лв

SAG 18 Разширителен съд, 18 литра 7 738 325 439 89,17 лв 107,00 лв
SAG 25 Разширителен съд, 25 литра 7 738 325 440 115,00 лв 138,00 лв
SAG 35 Разширителен съд, 35 литра 7 738 325 441 160,83 лв 193,00 лв
SAG 80 Разширителен съд, 80 литра 7 738 325 443 271,67 лв 326,00 лв

AAS Присъединителен комплект за разширителен съд 7 739 300 331 92,50 лв 111,00 лв
VSG6 Предварителен разширителен съд, 5 l 7 747 010 472 169,17 лв 203,00 лв

B-sol 100-2 Соларен регулатор за производство на БГВ 7 735 600 123 285,83 лв 343,00 лв
CS200 Соларен регулатор за повече отоплителни кръга с два консума-

тора - в комбинация с MS200
7 738 111 125 232,50 лв 279,00 лв

MS200 Соларен модул за системи с подпомагане на отоплението 7 738 110 125 449,17 лв 539,00 лв
WMZ 5-2 Комплект топломер за соларни полета до 5 колектора 7 735 600 126 357,50 лв 429,00 лв

WMZ 10-2 Комплект топломер за соларни полета до 10 колектора 7 735 600 127 457,50 лв 549,00 лв
WMZ 15-2 Комплект топломер за соларни полета до 15 колектора 7 735 600 128 444,17 лв 533,00 лв

Соларна течност LS10 8 718 660 946 84,17 лв 101,00 лв
Соларна течност LS20 8 718 660 947 160,83 лв 193,00 лв

WTF 10 Соларна течност Tyfocor L, туба 10 литра, до -30оС 8 718 660 880 69,17 лв 83,00 лв
WTF 20 Соларна течност Tyfocor L, туба 20 литра, до -30оС 8 718 660 881 124,17 лв 149,00 лв

WTI ph-индикаторни пръчици за проверка на корозионоустойчи-
востта на соларна течност, 100 броя

7 739 300 056 60,83 лв 73,00 лв

Температурен датчик за колектор 8 747 208 172 68,33 лв 82,00 лв
SF4 Температурен датчик за соларен бойлер 7 735 502 290 57,50 лв 69,00 лв

Connection 
kit

Комплект за свързване на бойлер ASU 0 005 991 382 24,17 лв 29,00 лв

Sensor set Сензор сет (температурен датчик SF4 + комплект за свързване 
на бойлер ASU)

7 735 502 289 85,83 лв 103,00 лв

DHW mixer 
DN20 30-

70°C

Термостатичен смесителен трипътен вентил 7 735 600 273 118,33 лв 142,00 лв

TWM20 Термостатен смесител за битова вода 7 739 300 117 115,00 лв 138,00 лв
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