
Соларната енергия в топлина , това е наша работа
SNSLRH е нагревател за фотоволтаици с 2Kw мощност. 

SUNSOLAR

 100 % соларна енергия

 Лесен монтаж

  

  

 Евтино сравнение с термални панели 

 2 устройства в един бойлер 

 Евтина поддръжка

топла вода и отопление с PV панели

Непроменливият ток от PV панелите се подава директно в нагревателя без допълнителни  загуби . 
Лесно, удобно, сигурно !

Възможност за дозагряване от мрежата

Без документи към ЕРП



www.sunsolarbg.net

Eнергоспестяващ и ефикасен

В действие и в големи сгради 

Така функционира SNSLRH 

SNSLRH използва постоянен ток от соларни модули директно за нагряване на горещата вода. Няма захран
ване, няма инвертор, няма одобрение за свързване, най-лесната инсталация. Патентованата система покр
ива до 80% от нуждите на топла вода от домакинство от две до четири човека. SNSLRH заменя термалните 
соларни системи с четири до десет квадратни метра с фотоволтаична мощност до 2.5 kWp. За да се гарант
ира снабдяването с гореща вода, SNSLRH може автоматично да ползва  мрежата. 

SNSLRH вкъщи 

SNSLRH  е подходящ за резервоари за топла вода от 
150 - 1000 литра. И: работи без мрежово захранване, д
ори в случай на прекъсване на електрозахранването. З
а да започнете, той се нуждае само от 2 вата и затова 
стартира дори с най-малко слънчева светлина.

SNSLRH  в многофамилни сгради

При жилищното строителство монтирането на фотоволтаични 
системи, свързани с мрежата, често е твърде сложно. 
SNSLRH  е идеалното решение за снабдяване на    всеки        
апартамент напълно отделно 
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Стандартен монтаж Два уреда в едно

 

С какво сме по добри от стандартните термални системи  

 ▪ Опростен монтаж без полагане на тръби и изолация само два тънки кабела

 ▪ 0,01%  загуби  на енергия от панела до бойлера 

 ▪

 ▪

 ▪

Колко мощен и какъв фотоволтаик да избера?

Сканирай кода :

 

 

 

 SNSLRH се монтирана възможно най-надолу на 
резервоара, за да се запази целият обем вода
за използване. Изолираният нагревателен елем
ент е подходящ за всички  видове бойлери. Опц
иите за монтиране са стандартна му 11/2 за  чре
з адаптер на фланеца.

Две устройства работят в режим на комби. Едно     
устройство е монтирано в    горната част, а другото 
- в долната част на бойлера.Предимство:Горещата 
вода се предлага  по-бързо. SNSLRH-ите се вързва
т чрез линията DC. Не е необходимо допълнително 
окабеляване.

Забравяте за замръзване и прегряване и скъпа поддръжка

Студеното време му влиае добре

Лек и удобен за монтаж 
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Брой лица ползващи бойлера



T: +359 39138320           

E: sunsolarbg80@gmail.com 

www.sunsolarbg.net

Грешки при печат са възможни.

 

 

 

 

 

топла вода и отопление с PV панели
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