
  
 

    VSTOPITE V SOLARNO DOBO 
 
      

• Leta 2008 so testirali 12 solarnih naprav za pripravo tople vode.
Zmagovalec testa z oceno ODLIČNO je solarni paket „TOP line BW 
480plus AD“ podjetja Wagner & Co. Najboljša naprava pa je ob tem tudi
cenovno najugodnejša! (test, 3/08, S. 70) 
 
• Leta 2009 so testirali 13 solarnih naprav za pripravo tople vode in 
podporo ogrevanju. Zmagovalec testa z najvišjo oceno in največjim
energetskim donosom je bila solarna naprava COMBI line SH 1440 
Wagner & Co.   

Aktualna testa nemške organizacije za 
potrošniške teste Stiftung Warentest, 
marec 2008 in marec 2009 

TOP line solarni paket za topo vodo BW 480 plus AD
 

z zmagovalnimi solarnimi 
napravami Wagner & Co 

1987  
SEHR GUT - ODLIČNO  
Najugodnejše razmerje 
cena/zmogljivost 

1995  
SEHR GUT-ODLIČNO  
„Zelo dober kolektor 
z visoko 
gospodarnostjo“  

1998  
GUT- DOBRO 
Najcenejša naprava v 
vrhunski kategoriji 

GUT - DOBRO 
2002  

Najboljše razmerje 
cena/zmogljivost med vrhunskimi 
napravami 

2003  
SEHR GUT - ODLIČNO 
Zmagovalec testa med 
napravami za podporo 
ogrevanju 

2008  
SEHR GUT - ODLIČNO  
Zmagovalec testa med 12 
napravami za pripravo tople 
vode 

2009  
GUT - ODLIČNO  
Zmagovalec testa med 13 
napravami za pripravo tople 
vode in podporo ogrevanju, 
najvišji donos, zelo ugodna 
cena 

Povzetek: „Zmagovalec testa. Ugodna in zmogljiva naprava s 
katero se lahko izkoristi velik delež sončne energije. Posebej 
prijazna do okolja – ne nazadnje zaradi nizke električne porabe 
črpalke. Razveseljivo: volumen hranilnika je za 20 litrov večji od 
deklariranega podatka.“ (test, 3/08, S. 72)  
 
 
COMBI line solarni paket za toplo vodo in podporo ogrevanju 
SH 1440 AD 

 
Povzetek: „Zelo zmogljiva naprava z najboljšo energetsko 
učinkovitostjo na testu. Največji letni prihranek na kurilnem olju 
ali plinu. Kolektorji zagotavljajo visok donos. Hranilnik toplote 
je eden najboljših na testu. Naprava porabi zelo malo elektrike“ 
(test, 3/09, S. 72)  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 

 

 

sončni kolektor 
EURO C20 AR Zmagovalec testa 3/2008 

„ODLIČNO“ TOP line solarni paket 
BW 480plus AD 
Sistem z vrhunsko tehniko vam garantira optimalni solarni donos. 
Pomembne prednosti zmagovalnega paketa:  

črpalčna naprava 
CIRCO 

TOPline solarni paket za toplo 
vodo BW 480plus AD 

TOP line hranilnik 
toplote z opcijo 
CONVECTROL 

TERMO kombi hranilnik toplote 
 

 
COMBI line solarni paket za 
ogrevanje SH 1440 AD AR 

Eso inženiring d.o.o. 
www.solarni-sistemi-wagner.si 
gsm + 386 31 318 537 
gsm + 386 31 250 623 
 
Vse slike in fotografije vir: www.wagner-solar.com

• Protirefleksno Sunarc® steklo poveča toplotni donos za 6 -
10 %.  

 
• Solarna črpalka CIRCO varčuje z elektriko in zmanjšuje 

toplotne izgube v kolektorju.  
 
• CONVECTROL, konvekcijska zapora na priključkih cevi 

zmanjšuje izgube toplote iz hranilnika za 10-20%.  

 
• Protirefleksno Sunarc® steklo z lasersko varjenim absorberjem 
 
• Najvišji energetski donos 
 
• Največji prihranek pri ogrevanju 
 
• Najnižja poraba elektrike 
 
• Najboljša izolacija hranilnika toplote 
 
• Izjemna zanesljivost in visoko udobje uporabe 

Med 13 testiranimi napravami na testu leta 2009 je naprava 
Wagner & Co pridelala največ energije, izkazala visoko zanesljivost 
in dosegla najmanjšo porabo električne energije za svoje delovanje.

• Protirefleksno steklo Sunarc® povečuje energetski 
donos za 6-10 %.  

 
• Edina naprava z oceno odlično „ODLIČNO“ med osmimi 

testiranimi napravami  
 
• Največji prihranek pri ogrevanju 
 
• Najbolj zanesljiva naprava na testu 
 
• Najbolj preprosta montaža 
 
• 5% večji prihranek energije kot pri najboljši napravi z 

vakuumskimi kolektorji 

Zmagovalec testa 3/2009 
„ODLIČNO“ COMBI line solarni 
paket SH 1440 AD  

Zmagovalec testa 4/2003 
„ODLIČNO“ COMBI line solarni 
paket SH 1440 AD  
Podpora ogrevanju s pomočjo solarne naprave podjetja Wagner & 
Co prihrani največ energije, zato je Stiftung Warentest prisodil naši 
napravi COMBI line oceno: „ODLIČNO“. Pomembne prednosti 
naše naprave: 


