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Основни�компоненти 
на соларната инсталация
Модел Описание
Solar 
4000 TF

Селективен колектор, вертикален
Размери 1.032 x 2.026 x 67 mm I Брутна колекторна площ 2,09 m²
Макс. работно налягане 6 bar
Мощност на колектора (при слънцегреене G = 1000 W/m2)
� при темп. разлика 0 оС 1 473 W
� при темп. разлика 30 оС 1 215 W
� при темп. разлика 50 оС 1 020 W

Solar 
5000 TF

Селективен колектор, вертикален
Размери 1.175 x 2.017 x 87 mm I Брутна колекторна площ 2,37 m²
Макс. работно налягане 6 bar
Мощност на колектора (при слънцегреене G = 1000 W/m2)
� при темп. разлика 0 оС 1 725 W
� при темп. разлика 30 оС 1 478 W
� при темп. разлика 50 оС 1 279 W

Solar 
7000 TF

Селективен колектор, вертикален
Размери 1.175 x 2.170 x 87 mm I Брутна колекторна площ 2,55 m²
Макс. работно налягане 10 bar
Мощност на колектора (при слънцегреене G = 1000 W/m2)
� при темп. разлика 0 оС 1 926 W
� при темп. разлика 30 оС 1 617 W
� при темп. разлика 50 оС 1 379 W

Модел Описание Модел Описание
Бойлер
Bosch WST

Емайлиран стоманен цилиндър  
с магнезиев анод, 2 серпентини  
(една за WST 200-5 EC),  
термо-керамично покритие
50 mm изолация от твърда пяна  
с метална облицовка  
(мека за WST SK500-1)
2 муфи за температурни датчици
Муфа за електронагревател
Mаксимално работно налягане на 
питейната вода 10 bar

Бойлер
Acu Solar

Емайлиран стоманен 
цилиндър с магнезиев 
анод, 2 серпентини
50 mm изолация от 
пенополиуретан с мека 
облицовка
2 муфи за температурни 
датчици
Муфа за 
електронагревател
Mаксимално работно 
налягане на питейната 
вода 8 bar

AGS10  
B-sol100-2

Двущрангова помпена група за 
соларни полета с до 10 соларни 
колектора с вградено термоупра-
вление B-sol 100-2 с интегрирани 
2 сферични крана, 2 термометъра, 
гравитационна спирачка, предпа-
зен винтил, арматура за пълнене и 
промиване, обезвъздушител

Монтажни 
елементи

Комплект алуминиеви 
шини и куки за монтаж 
върху керемиден по-
крив, без нарушаване 
целостта на керемидите.
За натоварвания от сняг 
до 2 kN/m² и вятър до 
151 km/h

Основен топлоизточник (напр. електрически или газов котел)
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Ще преобладава слънчево време –  
със соларна�система�от�Bosch

Соларните системи се радват на постоянно нарастващ интерес, тъй като 
са най-интелигентното и ефикасно решение за произвеждане на 
топлина. Оптимално оразмерената система пести голяма част от 
разходите за енергия и по този начин вложената инвестиция се връща 
само за няколко години. Използването на компоненти с най-високо 
немско качество от Bosch гарантира дълъг експлоатационен период на 
съоръжението и висока рентабилност.

Избор�на�система
Върху рентабилността на соларната 
система влияе и обемът на соларния 
бойлер. Капацитетът, който ще 
изберете, зависи от броя хора в 
домакинството, санитарното оборуд-
ване и от Вашите лични изисквания 
за комфорт на топла вода. Ако до 
момента старият бойлер е бил 
загряван от електричество, газ, 
нафта или твърдо гориво, то соларни-
ят бойлер е препоръчително да бъде 
с 1,5 – 2 кратно по-голям обем. Така 
при еднаква инвестиция в останалата 
част от инсталацията имате на разпо-
ложение огромен потенциал за усвоя-
ване на слънчева енергия, а в облач-
но и студено време, когато соларният 
добив е по-нисък, остава достатъчно 
количество топла вода за подсигуря-
ване на комфорта без доподгряване 
от основния топлоизтичник.

Всичко�от�една�ръка
Колекторите са сърцевината на 
соларната инсталация. Те работят 
оптимално тогава, когато са част от 
съгласувана система – от колектора, 
през соларния бойлер до регулатора. 

За това Bosch предлага комплексно 
решение от една ръка. Благодарение 
на старателната изработка и високо-
качествени материали Вие можете да 
използвате дълги години безплатната 
топлина от слънцето. Просто се 
насладете на хубавото време, а 
Вашата соларна система ще се 
погрижи за останалото.
Сега добавяме още една добра 
причина в полза на комплексно 
решение от Bosch. Разгледайте 
гамата пакетни предложения и 
открийте най-подходящото за Вас!

Предимството�на�Ваша�страна
Bosch е представен на
българския пазар чрез дъщерно
дружество и работи с партньорска
мрежа от фирми, специализирани
в изграждането на битови
отоплителни системи. Така
получавате цялостна услуга – от
проектирането на инсталацията за
дома Ви, изграждането ú с
качествени продукти и материали,
до дългосрочния ангажимент за
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка.

Соларни пакети с бойлер 200 литра

Соларен пакет със стенен бойлер 150 литра

Соларни пакети с бойлер 300 литра

Пакет Описание Цена с ДДС
Comfort 200

Подходящ за  
1-3 човека

8731650009

Соларен колектор Solar 5000TF 2,37 m²; FS42 хидр. комплект; FKA3 
крепеж на колектора за керемиден покрив; FKA5 шина за колектор; 
AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група с интегриран сола-
рен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разширителен съд 18 л;  
WTF10 соларна течност готова за употреба 10л; ACU Solar AS 200 
DUO двусерпентинен соларен бойлер с муфа за ел. нагревател 3259 лв

Premium 200

Подходящ за  
3-5 човека

8731650012

Соларен колектор Solar 7000TF 2,55 m²; FS44 хидр. комплект; 
FKA3 крепеж на колектора за керемиден покрив; FKA5 основна 
шина за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група 
с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разши-
рителен съд 18 л; WTF10 соларна течност готова за употреба 10л; 
BOSCH WST 200-5 EC eдносерпентинен соларен бойлер 200 l, 
диам. 550 mm с муфа за ел. нагревател 4210 лв

Пакет Описание Цена с ДДС
Basic 150

Подходящ за  
1-2 човека

8731650006

Соларен колектор Solar 4000TF 2,09 m²; WFS22 хидр. комплект; 
FKA3 крепеж на колектора за керемиден покрив; WMT1 основна 
шина за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група 
с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разши-
рителен съд 18 л; WTF10 соларна течност готова за употреба 10л; 
BOSCH ES 150-5 2000W BO L1C-NTWVL стенен eдносерпентинен 
бойлер 150 l с вграден ел. нагревател

2409 лв

Пакет Описание Цена с ДДС
Basic 300

Подходящ за  
2-4 човека

8731650007

2 бр. соларни колектора Solar 4000TF по 2,09 m².; WFS22 хидр. 
комплект; 2 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; WMT1 и WMT2 
шини за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група с 
интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разшири-
телен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба 20л; ACU 
Solar AS 300 DUO двусерпентинен соларен бойлер 300 l с муфа за 
ел. нагревател 4110 лв

Comfort 300

Подходящ за  
3-5 човека

8731650010

2 бр. соларни колектора Solar 5000TF по 2,37 m²; FS42 хидр. 
комплект; 2 бр. FKA3 крепежи на колектора за керемиден покрив; 
FKA5 и FKA6 шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова 
помпена група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; 
SAG18 разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за 
употреба 20л; ACU Solar AS 300 DUO двусерпентинен соларен 
бойлер 300 l с муфа за ел. нагревател 4660 лв

Premium 300

Подходящ за  
3-6 човека

8731650013

2 бр. соларни колектора Solar 5000TF 2,37 m²; FS42 хидр. ком-
плект; 2 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; FKA5 и  FKA6 
шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена 
група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 
разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба 
20л; BOSCH WST 290-5 SCE двусерпентинен соларен бойлер 290 l, 
диам. 600 mm с муфа за ел. нагревател 5280 лв

Пакетна цена

2 799�лв

Пакетна цена

2 099�лв

Пакетна цена

3 499�лв

Пакетна цена

3 599�лв

Пакетна цена

3 999�лв

Пакетна цена

4 599�лв

(-460 лв)

(-310 лв)

(-611 лв)

(-611 лв)

(-661 лв)

(-681 лв)

Соларни пакети с бойлер 500 литра
Пакет Описание Цена с ДДС
Basic 500

Подходящ за  
4-6 човека

8731650008

3 бр. соларни колектора Solar 4000TF по 2,09 m².; WFS22 хидр. 
комплект; 3 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; WMT1 и 2 бр. 
WMT2 шини за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена 
група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 
разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба 
20л; ACU Solar AS 500 DUO двусерпентинен соларен бойлер 500 l 
с муфа за ел. нагревател 5325 лв

Comfort 500

Подходящ за  
5-8 човека

8731650011

3 бр. соларни колектора Solar 5000TF по 2,37 m²; FS42 хидр. 
комплект; 3 бр. FKA3 крепежи на колектора за керемиден покрив; 
FKA5 и 2 бр. FKA6 шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущран-
гова помпена група с интегриран соларен регулатор и обезвъз-
душител; SAG18 разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност 
готова за употреба 20л; ACU Solar AS 500 DUO двусерпентинен 
соларен бойлер 500 l с муфа за ел. нагревател 6145 лв

Premium 500

Подходящ за  
6-10 човека

8731650014

3 бр. соларни колектора Solar 5000TF по 2,37 m²; FS42 хидр. 
комплект; 3 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; FKA5 и 2 бр. 
FKA6 шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена 
група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 
разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба 
20л; BOSCH WS 500-5 EC двусерпентинен соларен бойлер 500 l, 
диам. 780 mm с муфа за ел. нагревател 7145 лв

Пакетна цена

4 599�лв

Пакетна цена

5 299�лв

Пакетна цена

6 399�лв

(-726 лв)

(-846 лв)

(-746 лв)

Посочените�пакетни�
цени�са в български 
лева с включен ДДС.
Цените не включват 
стойността на монтаж 
и тръбна мрежа, които 
се остойностяват след 
извършване на оглед 
на място. Предложени-
ето важи до изчерпва-
не на наличните 
количества.


