Topla voda in ogrevanje
s
soncem
–
zagotovljena
energija za prihodnost!

Življenje s soncem za vse
S cenovno sprejemljivimi, kvalitetnimi in visoko učinkovitimi
solarnimi napravami

Vzornik etičnega ravnanja v
gospodarstvu!

Naši ideji smo ostali zvesti vse od osnovanja podjetja leta 1979 –
navdušiti številne ljudi za uporabo solarnih sistemov s ponudbo
sistemov, ki v prvi vrsti zagotavljajo zelo ugodno razmerje med
ceno in kvaliteto.
V številnih primerjalnih testih so naše naprave dobile najvišje
ocene za kvaliteto – PRVO MESTO smo zasedli že na prvem
testu leta 1987, nazadnje pa smo se odlikovali na testih leta 2003
s solarnim paketom za ogrevanje, ki ga je organizacija Stiftung
Warentest kot edinega od ocenjevanih sistemov ocenila z oceno
ZELO DOBRO, leta 2008 s solarnim paketom za toplo vodo TOP
LINE, ko smo ZMAGALI v konkurenci 12 naprav evropskih
proizvajalcev in leta 2009 ko smo zasedli PRVO MESTO na
primerjalnem evropskem testu 13 solarnih naprav za pripravo
tople vode in podporo ogrevanju.
Wagner & Co je največji specialist za solarno tehniko v Evropi.
Ekologija in trajnostno ravnanje pa nista samo lastnosti naših
proizvodov ampak tudi del filozofije našega podjetja.
Naša poslovna zgradba je prva poslovna zgradba v Evropi, ki
dosega normo za pasivno hišo in porabi le desetino energije kot
hiše zgrajene po veljavnih gradbenih standardih. 250 kW
fotovoltaična naprava na proizvodni hali pa zagotavlja več
elektrike, kot se je v zgradbah porabi. Leta 2008 smo odprli novo
tovarno sončnih kolektorjev, ki vso potrebno energijo za
obratovanje pridobi iz sončnih kolektorjev, fotovoltaičnega sistema
in deloma iz nepovratnih palet iz logističnega procesa. Naš sistem
poslovanja pa zagotavlja ekološko ravnanje tudi v vsakodnevnem
poslovanju.

VSTOPITE V SOLARNO DOBO
z zmagovalnimi solarnimi napravami Wagner & Co
Aktualni testi nemške organizacije za potrošniške teste Stiftung Warentest
•
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.

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

Zmagovalec testa 3/2008
„ODLIČNO“ TOP line solarni paket
BW 480plus AD
Sistem TOP line Wagner &Co z vrhunsko tehniko vam garantira
optimalni solarni donos.

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

•

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

•

Solarna črpalka CIRCO varčuje z elektriko in zmanjšuje
toplotne izgube v kolektorju.

•

Protirefleksno steklo Sunarc® z lasersko varjenim
absorberjem in do 10% višjim donosom

•

CONVECTROL, konvekcijska zapora na priključkih cevi
zmanjšuje izgube toplote iz hranilnika za 10-20%.

•

Najvišji energetski donos med vsemi napravami

•

Največji prihranek pri ogrevanju

•

Najnižja poraba elektrike

•

Najboljša izolacija hranilnika toplote in konvekcijska
zapora CONVECTROL

•

Izjemna zanesljivost in visoko udobje uporabe

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“.
•

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

Slim line solarni paketi za toplo vodo
Cenovno ugoden vstop v solarno tehnologijo

Učinkoviti ploščati kolektor EURO C32 HTF

Ploščati kolektor EURO C32 HTF

•
•
•
•

2,24 m² bruto površine
Ploščati bakreni absorber s selektivnim vakuumskim
nanosom
Neeloksirano aluminijasto ohišje z izoliranim robom in 40 mm
debelo hrbtno izolacijo
Stabilno 4mm debelo solarno steklo

Kompaktna upravljalna centrala – solarna naprava CIRCO z
regulatorjem SUNGO mini

Solarna
postaja
CIRCO

•
•
•

dogrevanje

Večji donos z inteligentnim nadzorom vrtljajev črpalke
Nadzor preko merilca pretoka in temperaturnega senzorja
Varna uporaba naprave z dvema temperaturno obstojnima
kovinskim zaporama vzgonskih tokov

Soliden solarnih hranilnik toplote ECO
•
•
•

Hranilnik toplote iz jeklene pločevine in dvema privarjenima
gladkocevnima izmenjevalcema toplote
Korozijska zaščita z dvoslojnim emajlom in zaščitno anodo
Toplotna izolacija iz 50 mm debele tesno prilegajoče pene, ki
ne dopušča toplotnih mostov

Solarni hranilnik ECO BASIC

Info
Vsi solarni paketi so popolnoma opremljeni:
1 set sončnih kolektorjev z elementi za montažo na streho
1 hranilnik toplote
1 CIRCO naprava za solarni krog in raztezna posoda
1 solarni regulator SUNGO
1 solarna tekočina

SLIM LINE
solarni paket

EURO C32 HTF

Kolektorji

2 -4 EURO C32 HTF

Hranilnik

300, 400 in 500 l ECO Basic

Regulator

SUNGO mini, S, SL, SXL

Montaža

Na streho ali samostoječi kolektorji

Uporaba

Priprava tople vode

KEY line solarni paketi za toplo vodo
Trajna, zanesljiva solarna tehnologija po atraktivni ceni

Učinkoviti ploščati kolektor EURO C22 HTF

Ploščati kolektor EURO C22 HTF

•
•

2,24 m² bruto površine
Ploščati bakreni absorber s selektivnim vakuumskim
nanosom
Eloksirano aluminijasto ohišje z izoliranim robom in 60mm
debelo hrbtno izolacijo
Stabilno 4mm debelo solarno steklo

•
•

Kompaktna upravljalna centrala – solarna naprava CIRCO z
regulatorjem SUNGO mini

Solarna
postaja
CIRCO

•
•
•

dogrevanje

Večji donos z inteligentnim nadzorom vrtljajev črpalke
Nadzor preko merilca pretoka in temperaturnega senzorja
Varna uporaba naprave z dvema temperaturno obstojnima
kovinskim zaporama vzgonskih tokov

Soliden solarni hranilnik toplote ECO
•
•
•

Hranilnik toplote iz jeklene pločevine in dvema privarjenima
gladkocevnima izmenjevalcema toplote
Korozijska zaščita z dvoslojnim emajlom in zaščitno anodo
Toplotna izolacija iz 50 mm debele tesno prilegajoče pene,
ki ne dopušča toplotnih mostov

Solarni hranilnik ECO BASIC

Info
Vsi solarni paketi so popolnoma opremljeni:
1 set sončnih kolektorjev z elementi za montažo na streho
1 hranilnik toplote
1 CIRCO naprava za solarni krog in raztezna posoda
1 solarni regulator SUNGO
1 solarna tekočina

Key line solarni paket

Euro C22 HTF, AR

Kolektorji

2 - 4 EURO C22 HTF, AR

Hranilnik

300, 400 in 500 l ECO

Regulator

SUNGO mini, S, SL, SXL
Na streho, v streho ali samostoječi
kolektorji
Priprava tople vode

Montaža
Uporaba

TOP line paketi za toplo vodo
Trajno visoki donosi z nagrajeno kvaliteto

Zmagovalec testa Stiftung Warentest 2008 v primerjavi 12
solarnih naprav največjih evropskih znamk
Visoko učinkoviti ploščati kolektor EURO C20 AR
ali HTF
•
•

2,61 m² bruto površine
4mm visokotransparentno sunarc®-Antirefleksno
steklo
bakreni absorber s selektivnim vakuumskim
nanosom
Eloksirano aluminijasto ohišje z izoliranim robom in
60mm debelo hrbtno izolacijo

•
•

Protirefleksno - steklo EURO C20 AR

Solarna obtočna naprava CIRCO s SUNGO - regulatorjem
(S, SL ali SXL)
•

Poleg osnovnih funkcij regulatorja SUNGO imata modela SL-in
SXL vgrajene varnostne funkcije kot na primer hlajenje
kolektorja, hlajenje hranilnika toplote in zaščita naprave.

obtočna
naprava
CIRCO
dogrevanje

Visoko kvalitetni solarni hranilnik toplote ECOplus
•

Hranilnik toplote iz jeklene pločevine z dvema velikodušno
dimenzioniranima gladkocevnima izmenjevalcema toplote za
solarni in dogrevalni krog.
Dvakratno emajliran za boljšo korozijsko odpornost, magnezijeva
anoda za zaščito pred elektrolizo, opcijsko z aktivno električno
zaščito, ki ne potrebuje vzdrževanja.
Minimalne toplotne izgube zagotavlja posebej efektivna toplotna
izolacija iz 100-150 mm debele PU izolacije brez vsebnosti
FCKW ali PVC.
Opcija: dodatno izboljšanje učinkovitosti z uporabo konvekcijske
zapore CONVECTROL – toplotne izgube pri priključkih cevi se
zmanjšajo za 50%.

•
•
•

Info

Solarni hranilnik toplote
Solarspeicher ECOplus
ECOplus
konvekcijska

zapora

CONVECTROL
Konvektionsbremse
CONVECTRO
L

Vsi solarni regulatorji SUNGO imajo skupno:
- Velik osvetljen zaslon s prikazom temperatur, bilančnih
vrednosti in stanja naprave.
- Enostavno in varno posluževanje preko štirih tipk za
navpično in vodoravno prehajanje med meniji
- Obsežni diagnostični sistem za nadzor nad funkcijami
solarne naprave

TOP line solarni paket

Euro C20 AR, HTF

Kolektorji

2-6 EURO C20 AR

Hranilnik

300,400,500,750 ECO Plus

Regulator

SUNGO S, SL, SXL
Na streho, v streho ali samostoječi
kolektorji
Topla voda

Montaža
Uporaba

Info
Vsi solarni paketi so popolnoma opremljeni:
1 set sončnih kolektorjev z elementi za montažo na streho
1 hranilnik toplote
1 CIRCO naprava za solarni krog in raztezna posoda
1 solarni regulator SUNGO
1 solarna tekočina

COMPACT line paketi za toplo vodo
Enostaven sistem za hitro montažo ter varno in zanesljivo uporabo

Inovativni varnostni koncept

Ostbayerisches TechnologieTransfer-Institut

•

Nagrada za inovacijo 2006

•
•

EURO C22 M10 AR

Pri mirovanju naprave v kolektorjih ni solarne tekočine zagotovljena zaščita pred previsokimi temperaturami v
poletnem času.
Drain – back princip izključuje možnost škode zaradi zmrzali.
Raztezna posoda, odzračevalnik in sifonski zapori niso
potrebni. Sistem je zato še bolj zanesljiv in enostaven za
vzdrževanje.

Kompaktna zanesljivost
•
•
•

Ni ločene črpalčne naprave – črpalka je integrirana v
hranilnik toplote.
Nizke toplotne izgube ob tesno prilegajoči izolaciji debeline
75 mm brez vsebnosti FCKW ali PVC.
solatni regulator SUNGO S elegantno integriran v pokrov
hranilnika

Visoko učinkoviti EURO C22 M10 AR ploščati kolektor
•
•
•

2 x EURO C22 M10 AR s skupno površino 4,5 m²
4 mm visoko transmisivno sunarc®-protirefleksivno steklo
ploščati bakreni absorber z visokoselektivnim vakuumskim
nanosom kakor tudi eloksirano aluminijasto ohišje z
izolacijo okvirja in 60 mm debelo izolacijo hrbtišča.

Info
Sistem je omejen na višino naprave 8,5 m in na
skupno dolžino cevi 30 m. Povečanje števila
sončnih kolektorjev ni možno. Dobavljiva je tudi
izvedba s 350 l hranilnikom toplote (2 kolektorja) in
izvedba z enim kolektorjem in 160 l hranilnikom
toplote.

Info
SolarKeymark

Vsi solarni paketi so popolnoma opremljeni:

Solar Keymark – kvaliteta za Evropo

1 set sončnih kolektorjev z elementi za montažo na streho
1 hranilnik toplote
1 črpalčni sklop (pri SECUSOL sistemih del hranilnika)
1 solarni regulator SUNGO
1 solarna tekočina

Izpolnjujemo evropske norme DIN EN 12975, DIN
EN 112976 in DIN EN ISO 9000. Norme so
veljavne v celotni EU.

COMPACT line
solarni paket

SECUSOL 160

SECUSOL 250

SECUSOL 350

Kolektorji

1 EURO C22 AR

2 EURO C22 AR

2 EURO C20 AR

Hranilnik

160 l

250 l

350 l

Regulator

SUNGO S
Na streho ali
samostoječi kolektorj,
horizontalno
priprava tople vode

SUNGO S
Na streho ali
samostoječi kolektorji,
horizontalno
priprava tople vode

SUNGO SL
Na streho ali
samostoječi kolektorji,
horizontalno
priprava tople vode

Montaža
Uporaba

COMBI line paketi za ogrevanje
Zmagovalec evropskih testov Stiftung
Warentest 2003 in 2009 v primerjavi 13
solarnih naprav največjih evropskih
znamk! Največji energetski donos in
najnižja poraba elektrike na testu!
Solarni hranilnik z dvojno funkcionalnostjo

•

Info
Vsi solarni paketi so popolnoma opremljeni:
1 set sončnih kolektorjev elementi za montažo na streho
1 hranilnik toplote
1 CIRCO naprava za solarni krog in raztezna posoda
1 solarni regulator SUNGO
1 solarna tekočina

S TERMO kombiniranim hranilnikom toplote lahko v
enem hranilniku združite funkcijo priprave tople vode in
hranjenje toplote za ogrevanje!
Sistem hranilnika v hranilniku s potopljenim hranilnikom
za pitno vodo
Zaščita pred korozijo z dvoslojnim emajliranjem in
magnezijevo anodo
Minimalne toplotne izgube zaradi posebno dobre 120 mm
debele mehke izolacije
Opcija za cirkulacijo, električno grelo in aktivno električno
zaščitno anodo

•
•
•
•

EURO C20 AR ali HTF

Obtočna

High tech kolektorji na izbiro
•
•

Dogrevanje

EURO C20 AR z bruto površino 2,62 m² z nanotehnologijo
EURO C20 HTF kolektorji zgornjega razreda s prizmatičnim
steklom
Obtočna naprava CIRCO z inteligentnim SUNGO SL/SXLregulatorjem

•

SUNGO SXL (opcija)
•
•
•
•

Obsežen spekter aplikacij z 10 različnimi programiranimi
sistemi
Možnost vremensko vodene regulacije ogrevalnega sistema in
varčnega frekvenčno moduliranega upravljanja črpalke
ogrevalnega kroga
Vgrajene varnostne funkcije kot na primer hlajenje kolektorjev,
hlajenje hranilnika in zaščita naprave
Mesto za zajem podatkov omogoča prenos podatkov in njihovo
analizo na računalniku

Dodatna toplota naprave za podporo
ogrevanju

50
0

Primerjava toplotnega donosa: 5 m² solarna
naprav za pripravo tople vode in 15 m²
solarna naprava za pripravo tople vode in
ogrevanje (s kolektorji EURO C20 AR)

100

150

200

Solarni donos (kWh)

TERMO kombi hranilnik toplote

KOMBI line solarni
paket

EURO C20 AR ali HTF

Kolektorji

4-6 EURO C20 AR/HTF

Hranilnik

700(160) -1000(240)l TERMO Kombi

Regulator

SUNGO SL ali SXL (opcija)
Na streho v streho ali samostoječi
kolektorji
Priprava tople vode in ogrevanje

Montaža
Uporaba

+

Solarna naprava za toplo vodo in ogrevanje
(nizkoenergijska hiša (standard), 200l tople
vode/dan)
Solarna naprava za toplo vodo
(poraba: 200 litrov tople vode/dan)
Lokacija: Würzburg

FRESH line paketi za ogrevanje
Sprotna priprava tople vode

Info
Vsi solarni paketi so popolnoma opremljeni:
1 set sončnih kolektorjev z za montažo na streho
1 hranilnik toplote
1 CIRCO naprava za solarni krog in raztezna posoda
1 solarni regulator SUNGO
1 solarna tekočina
1 pretočni grelnik sanitarne vode

EURO C20 AR

Solarni pretočni grelnik
•
•
•

Naprava RATIOfresh vodo za porabnike ogreva le takrat, ko jo
potrebujete – funkcija pretočnega grelca sanitarne vode za
solarne naprave.
Trije modeli omogočajo uporabo od družinske hiše do hotelskih
objektov
Obsežna regulacija med drugim skrbi za cirkulacijo tople vode in
zaščito pred legionelo

Solarni hranilnik za toplo vodo in ogrevanje
•
•

RATIO-hranilnik toplote ima funkcijo hranilnika toplote za toplo
vodo in ogrevanje.
Minimalne toplotne izgube zaradi posebno dobre izolacije
debeline 100-120 mm.

High-Tech-kolektorji
•

RATIO
HP hranilnik
toplote z mit
RATIO-HP
Pufferspeicher
multifunkcijskim
RATIO pretočnim
RATIOfresh
grelnikom vode

Frischwasserstation

Regulacijska centrala SUNGO SL/SXL
•
•
•
•

Solarni pretočni grenik vode ogreje
vodo v trenutku, ko odprete pipo.

EURO C20 AR s 2,62 m² bruto površine – najmočnejši evropski
ploščati kolektor

Obsežen spekter aplikacij z 10 različnimi programiranimi sistemi
Možnost vremensko vodene regulacije ogrevalnega sistema in
varčnega frekvenčno moduliranega upravljanja črpalke
ogrevalnega kroga
Vgrajene varnostne funkcije kot na primer hlajenje kolektorjev,
hlajenje hranilnika in zaščita naprave
Mesto za zajem podatkov omogoča prenos podatkov in njihovo
analizo na računalniku

FRESH line
solarni
paket

EURO C20 AR
ploščati kolektor s protirefleksnim steklom

Kolektorji

4-8 EURO C22 AR

Hranilnik

800-1500 l RATIO – HP

Regulator

SUNGO SL,SXL

Montaža
RATIO
Fresh
Uporaba

Na streho v streho ali samostoječi
250 (61 kW), 400 (98 kW), 800 (195 kW)
Priprava tople vode in ogrevanje

Osredotočamo se na bistvo!
Največji kolektorski donos zagotavlja antirefleksno steklo z nanotehnologijo

Popolnost v detajlu – skrivnost uspeha
Da vam lahko ponudimo najzmogljivejši ploščati kolektor naše
sestavne dele izpopolnjujemo v najmanjših detajlih in
poskrbimo da so vgrajeni deli med seboj optimalno usklajeni

•

•

•

•

•

sunarc® protirefleksivno steklo ima zaradi nanostrukture
zgornje površine transmisivnost povečano iz 91 na 96%. To
povečuje toplotni donos za 6 do 10%!
Visokoselektivni vakuumski nanos absorberja ulovi največji
možni delež sončne toplote in zmanjšuje sevanje sprejete
toplote na minimum.
Bakreni absorber z ultrazvočno navarjenim cevnim
registrom zmanjšuje toplotne izgube in garantira s svojimi
lastnostmi visok toplotni donos več desetletij.
Izolacija ohišja kolektorja je izvedena na vseh površinah,
vključno z robovi in je na hrbtni strani debela 60mm. To
zagotavlja visoke temperature v vseh pogojih obratovanja in
minimalne toplotne izgube.
EURO-kolektor se lahko montira v pokončni ali ležeči legi in
je primeren za vgradnjo na streho, v streho ali pa v
samostoječi izvedbi.

protirefleksivno
steklo
100 %
nanostruktura

visoko transmisivno
Sunar® protirefleksivno solarno
steklo

bakreni absorber s selektivnim
vakuumskim nanosom

običajno
solarno
steklo

100%

nanostruktura

96%

91%

eloksirani aluminijasti okvir z
dolgo življenjsko dobo

ni toplotnih mostov, izoliran je
tudi stranski rob

minimalne toplotne izgube
zagotavlja 60 mm debela
izolacija

Kolektor

temperaturno odporen,
ultrazvočno navarjeni cevni
register

EURO C 20 AR
2

Bruto površina

2,61 m

Format (mm)
Barva okvirja
Izkoristek
Letni
donos
(ITW 5m2)

2151×2215×110
eloksiran aluminij, črna
η0 = 85,4%

EURO C 20 HTF
2,61 m

2

546kWh/m

2

2,24 m

2151×2215×110
eloksiran aluminij
η0 = 81,8%
509 kWh/m

EURO C 22 HTF

2

2

2,24 m

1930×1160×110
eloksiran aluminij
η0 = 81,9%
509 kWh/m

EURO C 32 HTF

2

2

2,61 m2

1930×1160×90
eloksiran aluminij
η0 = 76,5%
439 kWh/m

Novost: L 20 AR

2

2151×2215×110
eloksiran aluminij, črna
η0 = 84,4%
520kWh/m2

Nemška skupnost za
sončno
energijo,
solarna nagrada 2005

EURO SOLAR, solarna nagrada
2005

Pridite k strokovnjakom za solarno
tehnologijo
¾ Več sto uspešno izvedenih projektov v Sloveniji
¾ Mreža pooblaščenih inštalaterjev po vsej državi
¾ Zagotovljen servis in poprodajna podpora
¾ Zaupajte izkušenim strokovnjakom

Znamo tudi drugače
Z našo pomočjo do solarne elektrike iz lastne strehe in ogrevanja z biomaso

Zastopa v Sloveniji:
Eso inženiring d.o.o.

Wagner & Co Solartechnik GmbH
Zimmermannstraße 12 D-35091
Cölbe/Marburg

tel + 386 31 318 537
tel+ 386 31 250 623
sse@eso.si
www.solarni-sistemi-wagner.si
Slike in fotografije v prospektu: www.wagner-solar.com

