Висока ефективност за сметка на използването на
максимално количество слънчева енергия
Целогодишни слънчеви системи LATENTO

1

НОВОСТ!

1

Безплатна слънчева топлина –
целогодишно.

21

Възобновяема, екологична и безплатна енергия: без
съмнение, слънцето е енергийния източник на бъдещето.
Слънчевата енергия играе все по-важна роля, независимо
дали е за получаване на топла вода, отопление на дома
или подгряване на басейни. Важно е, че изкопаемите
горива могат да бъдат заменени със слънчева енергия, не
само през лятото, но и между сезоните и през зимата,
когато слънцето грее само за няколко часа на ден.
Целогодишните слънчеви системи LATENTO задават
съвсем нови стандарти. Слънчевата инсталация
LATENTO се отличава с голямото количество получавана
слънчевата енергия и загубата на топлина е изключително
малка, което е особено важно между сезоните и зимата,
когато се изисква отопление в помещенията. Това
гарантира максимална ефективност в използването на
слънчевата топлина през цялата година.

Също като смартфон
Нашата нова, интуитивна слънчева автоматика, има
всичко необходимо за безопасното и продължително
функциониране на слънчевата инсталация.
Основни преимущества:
Безнапорен пластмасов акумулатор за съхранение на
слънчева енергия, не подлежи на корозия
Ефективна топло изолация
Компактни размери и удобство при ползване
Латентен материал като "турбо за акумулатора"
Колектори с вакуумни тръби за производство на
голямо количество слънчева енергия през годината
Новост: удобна слънчева автоматика с интуитивно
управление
Цени на страница 3.
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Cтр. 5
Cтр. 6
Cтр. 8-9
Cтр. 10-11
Cтр. 12-13
Cтр. 14
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Примери на хидравлични схеми

Поддръжка на отоплението: при достатъчно слънчево
лъчение работната температура в отоплителните
контури се поддържа само от LATENTO XXL.
Отоплителният котел в това време е изключен.

Пример №2
Нискотемпературен котел с външни помпени групи за
отопление и БГВ (битово горещо водоснабдяване).

Слънчева инсталация за подпомагане на системата за
отопление и БГВ (битово горещо водоснабдяване).

Ценова листа LATENTO

Пример №1
режим отопление: котела е с постоянна висока
температура на подаване от 60 ° C, с постоянно
подаване в отоплителните контури.

3

Указание:
Подробности, и други схеми на свързване могат да
бъдат намерени в документите за планиране.

5

Слънчева симулация
Имате нужда от помощ в симулация на слънчева инсталация за даден обект?
Ние с удоволствие ще Ви помогнем с изчисления. Просто попълнете съответния формуляр (изпратен при
поискване или свален от нашия сайт) и ни го изпратите. Цената за симулация е 150.00 евро, които ще бъдат
компенсирани в случай на закупуване на инсталация LATENTO.
Наименование
Слънчева симулация

арт.-№

бр

878 700 200

1

€/бр
150,00

Пример за слънчева симулация:
Къща с 140 m² жилищна площ, отоплява се с подово отопление и
има потребност от 150 литра на ден топла вода.
10.23 кв.м. колекторна площ (3 бр. колектори LATENTO CPC 18.)
Местоположение: Фрайбург в Германия
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Пример за симулация: покриване на нуждите от гореща вода за
отопление и БГВ със слънчева енергия, както и пълно покритие на
нуждите от енергия
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слънчева енергия 3.162 Квтч 3.162 kWh
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общ разход на енергия 6749 Квтч 6.749 kWh

Пример за планиране: делът на слънчевата енергия в общото потребление на енергия

НОВОСТ!
НОВОСТ!
НОВОСТ!
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LATENTO
LATENTO

LATENTO Управляващ блок за
отоплителни системи

управляващ блок S

Управляващ блок L

Ефективно, информативен и интуитивен.
Нови блок управления за системи LATENTO.
Показва графики и текст върху
осветения екран
До 36 основни системи,
11 предварително програмирани
Интуитивна разбираема
клавиатура с 4 бутона
Лесено запитване за текущите показатели

Оценка и мониторинг на функциите
(по-специално с помощта на графики)
Меню с настройки и обяснения
Заключване на меню от
неоторизирани промени
Функция връщане към фабричните настройки
Помощник за въвеждане на инсталацията в
експлоатация
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Акумолатори
LATENTO XXL слоев акумулатор за съхранение на слънчева енергия
Пластмасов резервоар за съхранение на слънчева енергия без
налягане по DIN 4753 и DIN 4708 с вграден латентен материал
особено подходящ за работа с регенериращи системи
(нискотемпературни, например слънчеви и термопомпени
инсталации), с вградена PUR изолация , брутен обем 540 литра,
топлообменници за гореща вода, отопление и слънчева
енергия, дълги гофрирани тръби от неръждаема стомана за
подобрен добив на топлина, конектори с външна резба G1.1/4“.
XXL 500
536

Бруто съдържание (l)

158 x 78 x 78

Размери H x T x B (cm)

Описание
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XXL 500 Акумулиращ резервоар
WP-S 500 Акумулиращ резервоар
Фиг. с електрически нагревателен елемент (аксесоар)

на слънчева енергия за термопомпи

арт.-№

бр

€/бр

878 702 210

1

3.617,50

878 702 240

1

3.747,00

LATENTO XW Бойлер за съхранение на топла вода
Пластмасов резервоар за съхранение на слънчева енергия за
производство на топла вода в еднофамилни и многофамилни
сгради, без налягане с вградена PUR изолация , брутен обем 540
литра, топлообменници за гореща вода и отопление, дълги
гофрирани тръби от неръждаема стомана за подобрен добив на
топлина, конектори с външна резба G1.1/4“.
XW 500
Бруто съдържание (l)

536

Размери H x T x B (cm)

158 x 78 x 78

Описание
XW 500 за съхранение на БГВ

Фиг. с електрически нагревателен елемент (аксесоар)
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арт.-№
878 702 220

бр
1

€/бр
2.689,00

LATENTO XP бойлер

Пластмасов резервоар за съхранение на енергия за производство на топла
вода в еднофамилни сгради, без налягане с вградена PUR изолация , брутен
обем 540 литра, топлообменник за гореща вода, дълги гофрирани тръби от
неръждаема стомана за подобрен добив на топлина, конектори с външна
резба G 1¼.
XP 500
Бруто съдържание (l)

536

Размери H x T x B (cm)

158 x 78 x 78

Описание
XP 500 Бойлер

арт.-№
878 702 230

бр
1

€/бр
2.106,50
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Фиг. с електрически нагревателен елемент (аксесоар)

LATENTO

Ел. нагревателен елемент
За електрическо нагряване на резервоар за съхранение, мощност 3, 6 и 9KW
с регулируема температура, 3 фази (0-85 ° C) и ограничител (110 ° C), защита
клас IP 45, с резба G 1.1/2“, пластмасова капачка , Обща дължина: 125 см,
нагревателен елемент 112 см, горно не нагряване около 42 cm.
Описание
Ел. нагревателен елемент 3/6/9 KW

LATENTO Ъглов тройник холендър Rp 1 - G 1 1/4 - Rp 1/2

арт.-№

бр.

878 700 039

1

€/бр
409,00

НОВОСТ!

LATENTO ъглов тройник холендър, за монтаж на стена и връзка със
серпентините противошумово закрепване с полиамидни шайби и крепежни
болтове M 5, подходящи за ВиК, отоплителни и слънчеви инсталации.
Материал: месинг, полиамид, стомана, ферографитен чугун
Описание

арт.-№

бр

€/бр

Ъгълник за стена Rp1 - G1 1/4 - Rp 1/2

878 700 091

2

19,00

Държач за ъгълник

878 700 093

1

14,20

9

Колектор СРС с вакуумни тръби/ принадлежности

LATENTO колектор СРС с вакуумни тръби
Високоефективен колектор с огледална повурхност СРС, здрави
колекторни тръби с вакуумна изолация, изключително селективно
покритие, съединяване с медна тръба 15х1 мм, напълно сглобен.
Подвързване отляво и отдясно.
LATENTO CPC 12: обща площ 2,28 м2, абсорбираща площ 2,0 м2, 12 тръби
LATENTO CPC 18: обща площ 3,41 м2, абсорбираща площ 3,0 м2, 18 тръби

арт.-№

бр

Вакуумно тръбен колектор CPC 12

878 700 054

1

1.086,00

Вакуумно тръбен колектор CPC 18

878 700 055

1

1.510,50

Резервна тръба за колектор CPC

878 700 059

1

41,70

Описание

Размер СРС 12: 139 x 164 x 12 см
Размер СРС 18: 208 x 164 x 12 см
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€/бр

LATENTO Комплект за монтаж на колектора на покрива
За монтаж на колектори CPC 12 или СPC 18 на покрив
(само за керемидени покриви – за други при запитване).
Описание

арт.-№

бр

€/бр

к-кт за монтаж на колектор CPC 12

878 700 056

1

183,50

к-кт за монтаж на колектор CPC 18

878 700 057

1

258,00

бр

€/бр

LATENTO Комплект за монтаж на колектора върху плосък покрив
За монтаж на колектори CPC 12 или СPC 18
върху хоризонтална повърхност

Описание
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арт.-№

комплект за м-ж плосък покрив 45°

878 700 067

1

287,00

комплект за плосък покрив 30°/60°

878 700 068

1

287,00

LATENTO комплект за свързване Speed CPC
За гъвкававо свързване на колектора през покрива. Състои се от 2
гъвкави гофрирани тръби от неръждаема стомана 1 m с изолация,
устойчиви на високи температури, вкл. 4 съединения 15х0,8 мм ,
комплект, допълнително с 2 опорни шайби 15х1 мм и 2 преходни
съединения 18 на 15х1 мм.
Описание
комплект за свързване Speed CPC

арт.-№
878 700 058

бр

€/бр

1

92,70

LATENTO комплект за обезвъздушаване
За ръчно обезвъздушаване, на колектора или под покрива, състои се
оттройник 15х1 за медни тръби, изводи 15 Rp ½ , извод за ръчен
обезвъздушител G ½ . Монтира се между комплекта за свързване Speed
CPC и тръбата Solar-Fix.

комплект за обезвъздушаване

арт.-№
878 700 065

бр

€/бр

1

23,80
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Описание

3

LATENTO приспособление за пълнене и промивка на слънчеви системи
Спирателен сферичен кран със странични връзки за пълнене и
промиване за тръбите; инсталира се в най-ниската част на соларния кръг.
Описание

арт.-№

бр

€/бр

878 700 170

1

74,60

фитинг G 1-22 мм

878 700 171

2

13,40

уплътнение-вложка

878 700 172

1

7,15

приспособление за пълнене и промивка

LATENTO течност топлоносител Solar 20
За запълване на слънчеви инсталации LATENTO незамръзваща и защитаваща
от корозия течност. Препоръчва се за вакуумно-тръбни колектори, готова
смес за температура на замръзване -28 °С, обем 20 литра.

Описание
течност Solar 20

арт.-№
878 700 061

бр

€/бр

1

93,10
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Автоматика
LATENTO Блок за управление
контрол на системата

НОВОСТ!
Контролен блок с модулация, за управление на отоплителни системи с
различни източници на топлинна енергия и слънчева инсталация.
Превключващи функции за неизползваните релета. По желание, измерване
на дебита чрез VFS сензор. С 11 предварително програмирани варианти на
хидравличната система, в съответствие с препоръките за монтаж на фирма
IVT, 13 предварително програмирани основни системи с функции на
отоплителните, слънчевия и на топлообменника кръгове, функции за
солар и отопление, интуитивно меню на потребителя с помощта на 4
бутона, интегриран помощник за въвеждане в експлоатация на
инсталацията, RTC часовник за реално време с резерв > 24 часа, 8 входа за
датчици PT 1000, 2 електронни изхода за контрол на оборотите на
стандартни помпи, 2 PWM / 0-10 V за енергоспестяващи помпи, 2 гнезда за
датчици VFS или RPS, 2 съединители за CAN, 4 релейни изхода 230VAC, 1
безпотенциален релеен изход , конектор за RC21 стан контролер, слот за
Micro SD карта памет 2 Gb.

Ценова листа LATENTO
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Описание
Контролен блок

LATENTO Блок за управление L
соларен контролер

878 700 182

бр
1

€/бр
827,00

НОВОСТ!
Контролен блок за ефективното използване и функционален контрол на
комплексни соларни инсталации, бойлери, или отоплителни системи.
Оптимално измерване на дебита чрез VFS сензор. С 36 предварително
програмирани хидравлични варианти със слънчеви колектори и котел на
твърдо гориво, интуитивно меню на потребителя с помощта на 4 бутона,
интегриран помощник за въвеждане в експлоатация на инсталацията, RTC
часовник за реално време с резерв > 24 часа, 6 входа за датчици PT 1000, 2
електронни изхода за контрол на оборотите на стандартни помпи, 2
PWM / 0-10 V за енергоспестяващи помпи, 2 гнезда за датчици VFS или
RPS, 2 съединители за CAN, 1 релеен изход 230VAC.

Описание
Соларен контролен блок L

12

арт.-№

арт.-№

бр

€/бр

878 700 181

1

336,50

LATENTO Блок за управление S
соларен контролер

НОВОСТ!
Диференциален термостат - контролер за ефективното използване в
обикновенни слънчеви инсталации, бойлерни или отоплителни системи. С
9 предварително програмирани хидравлични варианти със слънчеви
колектори и котел на твърдо гориво, интуитивно меню на потребителя с
помощта на 4 бутона, интегриран помощник за въвеждане в експлоатация
на инсталацията, RTC часовник за реално време с резерв > 24 часа, 3 входа
за датчици PT 1000, 1 електронен изход за контрол на оборотите на
стандартна помпа, 1 PWM / 0-10 V за енергоспестяваща помпа.
Описание
Соларен контролен блок S

арт.-№
878 700 180

бр
1

€/бр
175,00

LATENTO Комбиниран датчик VFS 1-12 л/мин

Ценова листа LATENTO
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НОВОСТ!

датчик за измерване на дебит и температура (връщаща) в слънчеви и
отоплителни инсталации. Предназначен за собствен отчет на енергия,
няма търговска калибровка. Съвместим с LATENTO соларен контролер L и
LATENTO контрол на системата.
Описание
VFS комбиниран датчик 1-12 l/min.

LATENTO Датчик

арт.-№
878 700 183

бр
1

€/бр
181,50

НОВОСТ!
Датчици за температура LATENTO с чуствителен елемент РТ 1000, степен на
точност съгласно DIN EN 60751, осигурява точна регистрация на
измерената температура. Подходящ за LATENTO слънчеви контролери S
и L, както и за системен контролер на LATENTO.
Описание

арт.-№

бр

€/бр

за CPC вакуумнотръбен колектор PT 1000

878 700 184

1

27,90

потопяем датчик PT 1000

878 700 185

1

16,10

външен датчик PT 1000

878 700 186

1

31,00

контактен датчик за тръба PT 1000

878 700 187

1

20,00
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Помпени групи / принадлежности
LATENTO Помпена група с блок за управление

НОВОСТ!

Предварително монтирана с изолация помпена група за монтаж в соларния кръг,
с енергоспестяваща помпа WILO Yonos Para ST 25/7 PWM за монтаж на стена,
LATENTO соларен контролер L, 1 датчик за колектора и 3 референтни датчика с
кабел, тествани и готови за включване, дебитомер 2 - 15 L/ min със регулиращ
вентил, предпазно устройство с манометър 0-10 bar, предпазен клапан 6 bar
3/4“ изход за разширителен съд, 2 крана за лесно пълнене и източване, 2 крана
с вградени термометри и 2 гравитационни спирачки, присъериняване G 3/4“.

Описание
Соларна помпа с контролер L

бр

€/бр

878 700 026

1

896,00

LATENTO Соларна помпена група
Напълно изолирана, за монтаж в соларния кръг, с помпа, разходомер за гликол
1,2-14 л / мин и вода 1,7-26 л / мин, предпазен клапан 6 бара, 2 крана за лесно
пълнене и източване, 2 възвратни клапана, 2 спирателни вентила с
термометри, присъериняване IG ¾“, резба G 3/4» с гарнитура за подключване
на разширителния съд, с вграден постоянен вентил за обезвъздушаване.
Соларна помпена група с помпа Wilo Star-ST 25/6, или соларна помпена група с
енергоспестяваща помпа, Grundfos Solar PM2 25-85, със сигнал PWM

Ценова листа LATENTO

3

арт.-№

Описание

НОВОСТ!

соларна помпена група с
енергоспестяваща помпа

арт.-№
878 700 078

бр
1

€/бр
569,00

LATENTO Помпена група за отоплителен контур с енергоспестяваща помпа
Напълно изолирана, за един смесителен отоплителен контур, с 3пътен смесителен вентил, с енергоспестяваща помпа Grundfos Alpha 2
25–60, възвратен клапан във връщащата тръба, 2 спирателни вентила
с термометри, подвключване подаваща и връщаща отдолу G 1 ½" AG,
подвключване отгоре IG 1".

Описание
помпена група за един смесителен
отоплителен контур с помпа Alpha 2
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арт.-№
878 700 079

бр
1

€/бр
616,00

НОВОСТ!

LATENTO Помпена група за котел с енергоспестяваща помпа

Комплекта е предназначен за монтаж между котела на твърдо гориво и
отоплителния кръг и/или акумулатор (бойлер) със саморегулиращ се клапан
за циркулация, температурата на отваряне се избира в диапазона от 40°C до
70°C, с енергоспестяваща помпа Grundfos Alpha2 L 25-60, 2 спирателни
вентила с термометри, гравитационна спирачка (възвратен клапан) на
подаващата, подвключване отгоре: G 1 1/2“ холендрови гайки,
подвключване отдолу: G 1“ IG
арт.-№

Описание
Помпена група за котел с
енергоспестяваща помпа

€/бр

1

691,50

НОВОСТ!

3
Ценова листа LATENTO

LATENTO Помпена циркулационна група с
енергоспестяваща помпа

878 700 084

бр

Напълно изолирана помпена група за един несмесван отоплителен контур
или за зареждане на акумулатор (бойлер), с енергоспестяваща помпа
Grundfos Alpha2 L 25-60, 2 спирателни вентила с термометри,
гравитационна спирачка (възвратен клапан) на в подаващата,
подвключване отгоре G 1½“, подвключване отдолу G 1“ IG с грнитури.
Описание
Помпена циркулационна група с
енергоспестяваща помпа

Холендри

арт.-№
878 700 082

бр

€/бр

1

431,00

LATENTO
За съединение с външна резба G 1 ½ към помпена група за отоплителен
контур, резба Rp 1.
Материал: Месинг
Описание
холендри

арт.-№
878 700 086

бр

€/бр

2

7,04

LATENTO Рециркулационен фитинг
Връзка за рециркулация на БГВ, между циркулационни тръбопроводи и
резервоари LATENTO. Циркулационната тръба за рециркулация е насочена
през вътрешната тръба в горния слой на резервоара. Гарантирана
рециркулация на БГВ, вътрешна тръба 3m, с преход G 1 ¼-R1.
Материал: Cuphin (сплав за питейна вода) , месинг, PE-X
Описание
Рециркулационен фитинг

арт.-№
878 700 064

бр

€/бр

1

119,50
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LATENTO Термостатичен смесителен вентил за БГВ
За задаване на постоянна температура на топлата вода на изхода на бойлера
(акумолатора) (50°С–75°С), настройка на топлата вода чрез ръкохватката
по точна скала, асиметрична форма на потока, функция, защита срещу
изгаряне, с набор от холендрови резбови съединения G 3/4“ (2 възвратни
клапи за топла и студена вода + уплътнения), допустимо налягане: PN 10,
работно налягане: 10 bar (1.0 MPa), разлика в налягането: макс. 3 bar (0.3
MPa), максимална температура: 95°C (кратковременно 100°C), коефициент
на пропускателна способност: 3.0 m³/h, тегло: 1.3 kg, подходящ за вода и
антифризни добавки (гликол максимум до 50 %), устойчив месинг.
Описание
Термостатичен смесителен вентил

878 700 021

бр
1

€/бр
124,50

Сервомотор LATENTO за 3 ходов смесителен вентил

Ценова листа LATENTO

3

арт.-№

За монтаж на 3 пътен смесителен вентил на помпена група на
отоплителния кръг LATENTO, за регулиране по външна температура,
електрозахранване 230 V, консумация на енергия 2.5 W, въртящ момент
6 Nm, IP 40, с 2 м. кабел.
Описание
Серво мотор за 3-пътен смесителен вентил

арт.-№

бр

€/бр

878 700 087

1

129,50

Разширителен съд LATENTO
Разширителен съд за слънчеви инсталации в съответствие с европейските
стандарти 97/23/EG, DIN 4757 и prEN 13831, предварително налягане 2,5 bar,
максимално работно свръхналягане 10 bar, резбово присъединяване G ¾
или G 1
Цвят: червен* или бял**
предварително налягане: 4,0 bar (25 L), 1,5 bar (33 L) и 3,0 bar (50 L)
Описание

бр

€/бр

соларен разширителен съд 25 l*

878 700 025

1

81,70

соларен разширителен съд 33 L*

878 700 138

1

116,00

соларен разширителен съд 50 L**

878 700 139

1

204,00

соларен разширителен съд 80 L**

878 700 140

1

258,00

соларен разширителен съд 100 L**

878 700 141

1

285,00

соларен разширителен съд 140 L**

878 700 142

1

398,50

Други размери по запитване
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арт.-№

Предпазен разширителен съд (за безопасност) LATENTO
Според изискванията на VDI 6002 е необходим монтаж на предпазен
разширителен съд (за безопасност), «… ако обемът на охлаждащата
течност в тръбопровода между колектора и разширителния съд е помалко от 50% от последния». Това минимално изискване е трудно да се
спази особено при покрив над котелното с неговия къс участък от
тръбопровода. Предпазния разширителен съд надеждно защитава
разширителния мембранен съд от прегряване, което може да унищожи
мембраната. Максимално работно налягане 10 bar, присъединителна
резба R ¾".
Цвят: червен
Описание

арт.-№

бр

€/бр

Предпазен разширителен съд 6 L

878 700 136

1

59,70

Предпазен разширителен съд 12 L

878 700 137

1

72,40

LATENTO Комплект за свързване на РС
За свързване на мембранен разширителен съд към соларна помпена група.
Състояща се от: гъвкава гофрирана тръба от неръждаема стомана DN 16,
дължина 1.5 m с присъединителни холендрови гайки 3/4“ или 1“ с
интегриран самозатварящ се клапан и вграден дренажен клапан 3/4“ или
1" с гарнитури.
К-кт за свързване на РС 3/4" се използва за разширителен съд 25-50 л.
К-кт за свързване на РС 1“ се използва за разширителен съд 80 л.
Описание

арт.-№

бр

€/бр

Комплект за свързване на РС 3/4"

878 700 146

1

51,80

Комплект за свързване на РС 1“

878 700 147

1

73,50
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Ценова листа LATENTO

3

LATENTO Устройство за постоянно обезвъздушаване
Устройство за постоянно отстраняване на въздуха от топлоносителя.
Идеалното място за инсталация е на входа на коректора; в помпената
група на слънчевия контур.
Предимство: лесен достъп за поддръжка, дори и в работно състояние,
висока ефективност на отстраняване на въздуха от захранващата линия
дори и при високи температури.
Описание
Устройство за постоянно обезвъздушаване

арт.-№

бр

878 700 066

1

€/бр
134,00

Система LATENTO Solar-Fix

3
Ценова листа LATENTO

Предварително сглобена тръбопроводна система за бързо и компактно
свързване между помпената група и колектора, 2 x 15 m мека медна тръба
15 x 0,8 mm или 18 x 1 mm (тръбите са маркирани), със силиконов кабел
2 x 0,75 mm², напълно изолирани от атмосферни влияния и
ултравиолетови лъчи, устойчиви на висока температура, EPDM гумена
пяна, 14 mm или 19 mm.
арт.-№

Описание

бр

€/бр

тръбопроводна система Solar-Fix CU 15

878 700 150

1

538,50

тръбопроводна система Solar-Fix CU 18

878 700 151

1

701,00

15/DN 16

878 700 154

1

2,28

скоба за укрепване 18/DN 20

878 700 155

1

2,49

скоба за укрепване

Система LATENTO Solar-Fix Flex
Предварително сглобена тръбопроводна система за бързо и компактно
свързване между помпената група и колектора, 2 x 15 m гофрирана тръба
от неръждаема стомана DN 16 и DN 20 (тръбите са маркирани), със
силиконов кабел 2 x 0,75 mm², напълно изолирани от атмосферни
влияния и ултравиолетови лъчи, устойчиви на висока температура, EPDM
гумена пяна, 13 mm.
арт.-№

бр

€/бр

Solar-Fix Flex DN 16 неръждаема стомана

878 700 152

1

432,00

Solar-Fix Flex DN 20 неръждаема стомана

878 700 153

1

529,00

Описание
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скоба за укрепване

15/DN 16

878 700 154

1

2,28

скоба за укрепване

18/DN 20

878 700 155

1

2,49

Гофрирана тръба LATENTO Flex от неръждаема стомана
Гофрирана тръба от неръждаема стомана DN 25 в пакет по 10 м за
свързване към (серпентините) топлообменниците на LATENTO.
Описание
Flex DN 25 неръждаема стомана

арт.-№
878 700 156

бр

€/бр

10 m

8,49

Резбово съединение свръзка LATENTO
Разглобяема свръзка за гофрирани тръби от неръждаема стомана,
нипел, рязан затягащ диск, уплътнители и холендрови гайки.
арт.-№

бр

€/бр

Разглобяема свръзка DN 16

878 700 157

2

10,15

Разглобяема свръзка DN 20

878 700 158

2

13,60

Разглобяема свръзка DN 25

878 700 159

1

27,90

3
Ценова листа LATENTO

Описание

Преходно съединение резба / бърза връзка LATENTO
За разглобяемо свързване на гофрирани тръби от неръждаема стомана
към колектора и соларната помпа, преход, рязан затягащ диск,
уплътнители и холендрови гайки.
Описание
съединение бърза връзка

DN 16–Cu 15 S

арт.-№

бр

€/бр

878 700 160

1

12,40

съединение бърза връзка

DN 20–Cu 15 S

878 700 161

1

16,20

съединение бърза връзка

DN 25–Cu 22 S

878 700 162

1

26,40

Преходно съединение с втулка LATENTO
За разглобяемо свързване на гофрирани тръби от неръждаема стомана към
медни тръби, преход, рязан затягащ диск, уплътнител и холендрови гайки,
затягаща втулка 18/22.
Описание

арт.-№

бр

€/бр

съединение с втулка DN 16–Cu 15/18 M

878 700 163

1

15,70

съединение с втулка DN 20–Cu 15/22 M

878 700 164

1

17,70
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Преходно съединение с външна резба LATENTO
За разглобяемо свързване на гофрирани тръби от неръждаема стомана
към помпената група с вътрешна резба G ¾, преход R ¾, рязан затягащ
диск, уплътнител и холендрова гайка.
арт.-№

Описание
съединение с външна резба

DN 16–R ¾

бр

€/бр

878 700 165

1

7,87

съединение с външна резба

DN 20–R ¾

878 700 166

1

12,40

съединение с външна резба

DN 25–R ¾

878 700 167

1

27,60

LATENTO Холендрова гайка за резбово съединение

Ценова листа LATENTO

3

За разглобяемо свързване на гофрирани тръби от неръждаема стомана към
(серпентините) топлообменниците на LATENTO с външна резба G 1¼" и 1"
вкл. рязан затягащ диск, уплътнител и холендрова гайка. (Art. 878700168
вкл. преход G 11/4-G1, Art. 878700174 вкл. преход G1-G3/4).
арт.-№

Описание

бр

€/бр

Холендрова гайка

DN 16–G 3/4

878 700 173

1

6,50

Холендрова гайка

DN 20–G 3/4

878 700 174

1

18,90

Холендрова гайка

DN 20–G 1

878 700 175

1

6,84

Холендрова гайка

DN 25–G 1

878 700 168

1

19,00

Холендрова гайка

DN 25–G 1¼

878 700 169

1

9,42

НОВОСТ!

LATENTO Редукция G 1 1/4 - R 1 / R 3/4

Адаптер за свързване на (серпентините) топлообменниците на LATENTO
за топла вода, отопление и слънчева енергия.
Материал: Месинг, VE 2
Описание
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арт.-№

бр

€/бр

Редукция

G 1 1/4 - R 1

878 700 048

2

8,49

Редукция

G 1 1/4 - R 3/4

878 700 049

2

7,15

LATENTO 3-пътен вентил
За използване в подово отопление, отоплителни системи, термопомпени,
вентилационни и климатични системи, за бърза смяна посоката на потока
(смана от А на В само за 3 секунди), благодарение на възможността за промяна
посоката на потока той е особено подходящ за монтаж в връщащата линия,
вградена платка с микропроцесор, интегрирана анти-блокираща програма
(пълен цикъл на превключване най-малко на всеки 7 дни), демонтаж на
сервомотора само с натискане на един бутон, А и В се отваря веднага след
премахването на задвижващия механизъм, точното положение на клапана
може да се види през прозорчето, със сменяем кабел ( 1,6 м).
Свързване: G 1», налягане: PN 6, работна температура: 5° C - 95° C
(кратковременно 110° C), околна температура: 0° C - 60° C, захранване: 230
VAC, 50 Hz, защита на корпуса: IP 20, Време за превключване: 3 секунди,
коефициент на пропускателна способност: 6.5 m³/h, тегло: 0,5 кг, подходящ за
вода и антифризни добавки (съдържание на гликол до 50 %), устойчив месинг.
арт.-№
878 700 220

3-пътен вентил

бр
1

€/бр

3

134,50

Ценова листа LATENTO

Описание

Електро магнетвентил LATENTO
За автоматично изключване на отделните контури (предотвра-щает,
например, циркуляцию через отопительный прибор при поддержке
отопления). Магнитный вентиль в положении покоя закрыт (№ артикула 878
700 221) или открыт (№ артикула 878 700 222). Вентиль работает с 0 бар,
нет необходимости в минимальном перепаде давления.
Указание: монтажное положение магнита – вертикально вверх. Принудительно управляем, DN 25/1", диапазон давления 0 – 10 бар, температура носителя до 90 °С, значение пропускной способности 6,3 м³/ч., корпус вентиля
латунь, прокладка.
Описание

арт.-№

бр

€/бр

Solenoid valve, not energised, closed R1

878 700 221

1

205,00

Solenoid valve, not energised, open R1

878 700 222

1

205,00
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