
Solární vratná stanice soloStar WG 020

kód MJ Kč/MJ

07101 kus 6 517,00

07102 ST 25/7 kus 7 167,72

Solární stanice duoStar WG 020

kód MJ Kč/MJ

07103 kus 7 732,20

07104 ST 25/7 kus 8 398,60

Dodatková solární sestava soloStarex WG 020

kód MJ Kč/MJ

07105 kus 5 633,04

07106 ST 25/7 kus 6 281,80

Kompenzátorová sada Solar WG 020

kód MJ Kč/MJ

07401 sada 1 283,80

Příslušenství pro  soloStar / duoStar WG 020

kód MJ Kč/MJ

07057 kus 34,30

  07057       07058 07058 kus 98,98

Přídavná čerpadlová skupina WG 020

kód MJ Kč/MJ

07320 kus 3 816,12

07321 kus 4 018,00

07322 kus 4 666,76

07339 kus 14 292,32

07393 kus 9 702,00

Svěrné šroubení WG 020

kód MJ Kč/MJ

07060 kus 133,28

07061 kus 137,20

07062 kus 149,35

07063 kus 171,70

07064 kus 174,64

07065 kus 187,77

20 (11)

Ceny jsou uvedeny bez DPH, technické změny vyhrazeny Více informací na www.gasokol.cz nebo tel. 800 100 356

Pro cirkulaci TUV

Star-Z 25/6

Svěrné šroubení 15x3/4" AG pro měď

Svěrné šroubení 18x3/4" AG pro měď

Označení

Vložka pro soloStar konus na ploché těsnění

GASOKOL
komponenty pro solární systémy

Svěrné šroubení 18mm pro duoStar + soloStar

Obsahuje 4-cestný multi-kohout se zpětnou klapkou, čerpadlo, kohout, a KFE kulový ventil 1/2"

Čerpadlo

RS-25/4

RS-25/6

RS-25/7

Top-S 30-7

Nerezová vlnitá hadice 1 m k napojení expanzní nádoby na solární vratnou stanici soloStar / duoStar se servisní spojkou 
a držákem na zeď.

Typ

Kompenzátor sada-Solar 3/4"

Provedení jako u solární stanice soloStar ale bez bezpečnostní skupiny, pro druhý solární okruh

Čerpadlo Regulace průtoku

ST 25/6 2 - 15 lt./min

7 - 30 lt./min

Čerpadlo Regulace průtoku

ST 25/6 2 - 15 lt./min

7 - 30 lt. /min

Expanzní nádoba, p řipojovací hadice se servisní p řípojkou a držákem na ze ď nejsou obsahem dodávky

přípojka 3/4" pro expanzní nádobu, manometr 10 bar, držák na zeď, izolace, odvzdušnění  

čerpadlo, kulový kohout s integrovaným  uzávěrem, teploměr na stoupačce i zpátečce, přípojku pro bezpečnostní 
skupinu, průtokoměr s uzávěrem, nastavitelný boční plnící a vypouštěcí kulový kohout, bezpečnostní ventil 6 bar,     

Kompletní, pevně předmontovaná a na těsnost odzkoušená jednotka pro solární okruh se svěrným šroubením pro 
stoupačku a zpátečku, s možností připojení expanzní nádoby na bezpečnostní skupinu. Sestava obsahuje :

Čerpadlo Regulace průtoku

ST 25/6 2 - 15 l/min

7 - 30 l /min

Expanzní nádoba, p řipojovací hadice se servisní p řípojkou a držákem na ze ď nejsou obsahem dodávky

- Držák na zeď
 - Průtokoměr 
 - Přípojka 3/4" pro expanzní nádobu   

Kompletní, pevně předmontovaná a na těsnost odzkoušená jednotka 1" včetně izolačního bloku pro solární zpátečku, 
připojení pomocí svěrného šroubení na 22 x 1 Cu trubku (eurokonus) bez použití konopí nebo pájení.

- Plnící a vypouštěcí ventil
- Bezpečnostní ventil 6 bar a manometr 0 - 10 bar 

Čerpadlo

Svěrné šroubení 22x1" AG pro měď

Svěrné šroubení 15x1" AG pro měď

Svěrné šroubení 18x1" AG pro měď

Pro Cu-trubky, k napojení solární stanice, samotěsnící s O-kroužkem; včetně vyztužení. Použitelné pro měkké měděné 
potrubí. Používá se u dodatečných čerpadlových skupin.

Svěrné šroubení 22x3/4" AG pro měď


