
systemy słoneczne
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ulotka 02/2012

Systemy grzewcze
technologicznie doskonałe
30 lat doświadczenia

> Kolektory słoneczne płaskie
typ KSG FLAT Premium

W związku z akcją NFOŚiGW dotyczącą
45% dofinansowania do spłaty kredytu
na zakup i montaż zestawów solarnych
informujemy, że firma Galmet służy
kompleksową i fachową pomocą
w uzyskaniu dotacji.

W miejscach daleko oddalonych od sieci energetycznych
(domki letniskowe, leśniczówki, lub w miejscach gdzie
mogą występować okresowe przerwy w zasilaniu w energię
elektryczną) korzystając z niemal darmowego źródła energii
jakim jest ogniwo fotowoltaiczne, możemy zasilić m.in.
elektryczne urządzenia pracujące w domu np.: radio,
telewizor, lodówkę.

Promienie słoneczne padają na powierzchnię absorbera
i wykorzystując naprzemiennie ustawione warstwy
(ujemna i dodatnia) przekształcone zostają w najczystszą
z możliwych energię elektryczną. Uzyskana z ogniwa
energia elektryczna gromadzona jest w akumulatorze.

Dla podniesienia wydajności podstawowy zestaw składa
się przeważnie z kilku paneli. Panele te są podłączone do
tzw. regulatora ładowania, który dba o to, aby akumulatory
były ładowane odpowiednim napięciem, nie zostały
przeładowane lub zanadto rozładowane.

Do regulatora podłączamy akumulator, który ma za zadanie
zgromadzić energię wyprodukowaną za dnia i stworzyć
możliwość wykorzystania jej w czasie nocy.

Ogniwo stanowiące część
zestawu solarnego także
podlega dotacji z NFOŚiGW

> Darmowa energia
elektryczna

Ogniwo fotowoltaiczne to
urządzenie przekształcające
promieniowanie słoneczne
w elektryczność (tzw. efekt
fotowoltaiczny).

Niezastąpiony
we wspomaganiu zasilania
zestawów solarnych
i pomp ciepła.

Moc 240 W

> dobrany optymalnie zestaw solarny,
> sporządzimy indywidualny projekt instalacji solarnej

zgodny z wymogami NFOŚiGW i banków,
> skompletujemy dokumentację niezbędną

do uzyskania kredytu z dotacją.

Więcej informacji można uzyskać:
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> Kolektory słoneczne do montażu
bezpośrednio na dachu (płaskim
albo skośnym) lub na stelażu
na dowolnym podłożu

> Pokrycie: warstwa Sunselect
> Kolektory płaskie posiadają

certyfikaty „Solar Keymark”
i „DIN-Geprüft”

> Kolektory słoneczne rurowe
typ KSG PT Luxury Tube, próżniowe
> W wewnętrznej rurce

miedzianej znajduje się
specjalny płyn,
parujący już w temp.
25 °C, co zapewnia
możliwość pozyskiwania
energii słonecznej
nawet w pochmurne dni

> Kolektory próżniowe
posiadają certyfikat
„Solar Keymark”
i „DIN-Geprüft”

45%
dotacji
na solary

1)

45%
dotacji
na solary

1)

45%dotacjina solary

* pod warunkiem dokonania montażu zgodnie z instrukcją
przez przeszkolonego instalatora i corocznych przeglądów

1) w programie refundacji NFOŚiGW
2) w akcji do wyczerpania zapasów

KSG PREMIUM 20 26
sugerowana cena kat. netto 1 490,00 1 990,00
sugerowana cena kat. brutto 1 832,70 2 447,70

typ KSG (szt.) 240
sugerowana cena kat. netto 1 680,00
sugerowana cena kat. brutto 2 066,40

KSG PT 15 20
sugerowana cena kat. netto 2 250,00 2 950,00
sugerowana cena kat. brutto 2 767,50 3 628,50

dotacja
do wzięcia !

Przygotujemy m. in.:

Kolektory płaskie z Polski

Ogniwa fotowoltaiczne z Polski

„Galmet Sp.z o.o.” Sp. K.
PL 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. +48 77 40 34 500, fax +48 77 40 34 599
dział systemów słonecznych: +48 77 40 34 555
tel. kom. +48 664 94 78 52, +48 664 94 78 56
dział sprzedaży: +48 77 40 34 520 ÷ 23
e-mail: dotacja@ galmet.com.pl
solary@ galmet.com.pl
www.galmet.com.pl

Ogniwa fotowoltaiczne typ KSG 240

10 lat
gwarancji
na sprawność
kolektora

*

10 lat
gwarancji
na sprawność
kolektora

*

w lecietaniej! 2)
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Zestawy solarne z kolektorami płaskimi
> PREMIUM – dla 2-3 osób,

ponad 4,0 m2 powierzchni absorbera brutto:
> 2 kolektory KSG 20 Premium
> wymiennik biwalentny 250 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT
> moduł sterujący Sunny GT

nr kat. 08-900400 (wym. w skayu), 08-942027 (wym. w tworzywie)

nr kat. 08-942033 (wym. w skayu), 08-942038 (wym. w tworzywie)

nr kat. 08-942044 (wym. w skayu), 08-942049 (wym. w tworzywie)

nr kat. 08-942632 (wym. w skayu), 08-942637 (wym. w tworzywie)

nr kat. 08-942643 (wym. w skayu), 08-942648 (wym. w tworzywie)

nr kat. 08-9320P2

nr kat. 08-962043 (wym. w skayu), 08-962048 (wym. w skayu białym)

nr kat. 08-962021 (wym. w skayu), 08-962026 (wym. w tworzywie)

nr kat. 08-961532 (wym. w skayu), 08-961537 (wym. w tworzywie)

nr kat. 08-962042 (wym. w skayu), 08-962047 (wym. w tworzywie)

> naczynie solarne 24 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 2 kolektory KSG 20 Premium
> pompa ciepła do c.w.u.

z wymiennikiem spiralnym 250 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT
> moduł sterujący Sunny GT

> naczynie solarne 24 l
> komplet przyłączeniowy

kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 3 kolektory KSG 20 Premium
> wymiennik biwalentny 300 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT
> moduł sterujący MTDC

> naczynie solarne 24 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 2 kolektory KSG 26 Premium
> wymiennik biwalentny 300 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT Sol
> moduł sterujący SMART GT Sol

> naczynie solarne 24 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 4 kolektory KSG 20 Premium
> wymiennik biwalentny 400 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT
> moduł sterujący MTDC

> naczynie solarne 36 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 3 kolektory KSG 26 Premium
> wymiennik biwalentny 400 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT
> moduł sterujący SMART GT Sol

> naczynie solarne 36 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 3 kolektory KSG PT 20 (60 rur)
> kombinowany zbiornik

akumulacji ciepła 380 /120 l
z jedną wężownicą spiralną

> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT

> moduł sterujący MTDC
> naczynie solarne 36 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi

> PREMIUM EASY AIR 2GT Z POMPą CIEPłA – dla 2-3 osób,
ponad 4,0 m2 powierzchni absorbera brutto:

> PREMIUM LARGE – dla 3-4 osób,
ponad 5,27 m2 powierzchni absorbera brutto:

> PREMIUM LARGE PLUS – dla 4-6 osób,
ponad 7,9 m2 powierzchni absorbera brutto:

> PREMIUM PLUS – dla 3-5 osób,
ponad 6,0 m2 powierzchni absorbera brutto:

> PREMIUM MAXI – dla 4-6 osób,
ponad 8,08 m2 powierzchni absorbera brutto:

Zestawy solarne z kolektorami próżniowymi

Zestawy solarne z kolektorami próżniowymiElementy przykładowego zestawu solarnego Elementy przykładowego zestawu solarnego

> MAXI TUBE ZE WSPOMAGANIEM C.O. – dla 4-6 osób,
ponad 9,3 m2 powierzchni absorbera brutto:

W celu ulepszania naszych wyrobów Galmet zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia
wyrobów podanych w niniejszym wydawnictwie, ulotka nie jest ofertą w rozumieniu KC i ma charakter
jedynie informacyjny. Wszystkie dane określone są w przybliżeniu. Przykładowe zdjęcia i schematy wyrobów
mogą się w niewielkim stopniu różnić od wyrobów rzeczywistych. W cenach brutto uwzględniono stawkę
VAT – 23% © Galmet. Druk: czerwiec 2012

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 7 650,00 9 409,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 6 790,00 8 351,70

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 9 650,00 11 869,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 8 690,00 10 688,70

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 11 650,00 14 329,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 10 590,00 13 025,70
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stara sugerowana cena katalogowa 11 650,00 14 329,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 10 490,00 12 902,70

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 8 950,00 11 008,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 7 990,00 9 827,70

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 11 450,00 14 083,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 10 290,00 12 656,70

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 13 950,00 17 158,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 11 990,00 14 747,70

> STANDARD TUBE – dla 2-3 osób,
ponad 3,1 m2 powierzchni absorbera brutto:

> 1 kolektor KSG PT 20 (20 rur)
> wymiennik biwalentny 200 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT
> moduł sterujący MTDC

> naczynie solarne 24 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 2 kolektory KSG PT 15 (30 rur)
> wymiennik biwalentny 300 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT Sol
> moduł sterujący SMART GT Sol

> naczynie solarne 24 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> 2 kolektory KSG PT 20 (40 rur)
> wymiennik biwalentny 400 l
> zestaw montażowy
> pompa obiegowa 2-drogowa GT
> moduł sterujący MTDC

> naczynie solarne 24 l
> komplet przyłączeniowy kolektorów
> pojemnik glikolu o poj. 20 l
> zestaw podłączeniowy

naczynia przeponowego

> LUXURY TUBE – dla 3-4 osób,
ponad 4,7 m2 powierzchni absorbera brutto:

> HEAT TUBE – dla 3-4 osób,
ponad 6,2 m2 powierzchni absorbera brutto:

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 7 450,00 9 163,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 6 390,00 7 859,70

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 9 050,00 11 131,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 7 990,00 9 827,70

netto brutto
stara sugerowana cena katalogowa 10 950,00 13 468,50
zestaw solarny z wymiennikiem c.w.u. 9 490,00 11 672,70

1) w programie refundacji NFOŚiGW
2) w akcji do wyczerpania zapasów

1) w programie refundacji NFOŚiGW
2) w akcji do wyczerpania zapasów

1) w programie refundacji NFOŚiGW
2) w akcji do wyczerpania zapasów
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dotacji
na solary
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do każdego zestawut-shirt za złotówkę

do każdego zestawut-shirt za złotówkę


