
Mit várhat a rendszertől?
GAZDASÁGOSSÁG

Használati szokásai függvényében 
hozzávetőlegesen az éves melegvíz 
szükségletének 70%-át megtakaríthatja. 
Ez egy átlagos ház esetében a rezsi ötöde, 
hozzávetőlegesen évente 300-900 m³ gáz 

megtakarítását eredményezi.

FÜGGETLENSÉG
Az elmúlt években a gáz ára  
több mint 300%-kal nőtt. Ön tehát  
évről évre több százezer forint 
feletti rendelkezési jogát szerzi 
vissza.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Egy átlagos háztartásban  
minden évben 700 kg  
CO2 kibocsájtását takarítja meg.

www.soltec.hu

Hogyan működik?
A kollektorok által begyűjtött hőt egy tárolóba vezetjük melyben a használati vizét közvetve, egy hőcserélőn 
keresztül melegítjük. A FAVORIT rendszer optimalizált teljesítményével és bármilyen kazánnal szerelve a nap-
energia hasznosítás ideális kezdetét jelenti. 

Használati melegvíz készítő rendszer

FAVORIT



HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTŐ 
RENDSZER

FAVORIT
A tárolón belül elhelyezkedő alsó hőcserélővel a táro-
ló teljes térfogatát fűtjük napsütés esetén (szolár kör), 
míg borult időben a felső hőcserélő kazánnal történő 
fűtésével a tároló térfogatának mindössze 30-40%-át.
Ezáltal azon időszakban amikor nem süt a nap a ka-
zánnak csak annyit kell üzemelni ami feltétlenül 
szükséges, míg napsütés esetén akár 2 napra elegen-
dő hőmennyiséget tárolunk.
Az innovatív RSS3 vezérlés grafikus kijelzője könnyű 
áttekintést biztosít az éves, havi, heti és napi teljesít-
mény leolvasására.

Rendszer Kollektor típus Kollektor száma Tároló

VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁS: 320–360 M³ GÁZ / ÉV

FAVORIT 200

SC-251 NEO ferdetetőre

1 db 200 literes FISH2
HP-20 MC ferdetetőre

SC-251 NEO lapostetőre
HP-20 MC lapostetőre

VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁS: 520 - 540 M³ GÁZ / ÉV

FAVORIT 250

SC-251 NEO ferdetetőre

2 db 250 literes FISH2
HP-15 MC ferdetetőre

SC-251 NEO lapostetőre
HP-15 MC lapostetőre

VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁS: 710 - 720 M³ GÁZ / ÉV

FAVORIT 300

SC-251 NEO ferdetetőre

1 db 300 literes FISH2
HP-20 MC ferdetetőre

SC-251 NEO lapostetőre
HP-20 MC lapostetőre
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Kazán FISH2 tároló


