Kvalitets solvarme priser september 2014.
Komplette Uniterm Solvarme units opbygget lige til at montere.
Alle priser er vejledende salgspriser ex. moms, levering ab. fabrik.
Forbehold: se salgs og leveringsbetingelser, samt ret til ændringer
Unit 1:

Solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Er velegnet til el-opvarmet helårs og feriehuse med 1-6 personer.
Varmtvandsbeholderen er forberedt til supplering af centralvarme, med sænket topspiral.
Indeholder: 1 stk. Uniterm Solvarme beholder på 275 l. i kabinet med indbygget Uni-Sol styring,
solvarmepumpeblok, skoldningssikring, sikkerhedsarmatur, 2 kW. el-patron inkl. portions varme.
Samlet pris unit 1 ex. moms: 22.000 kr.

Unit 2:

Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og centralvarme. Er velegnet til helårs og feriehuse med 3-4 personer.
Kan kombineres med gas, olie, fastbrændsel, fjernvarme og stokerfyr.
Indeholder: 1 stk. Uniterm Solvarme beholder på 275 l. med sænket topspiral for supplering af
rumvarme, i kabinet med indbygget Uni-Sol styring, solvarmepumpeblok, skoldningssikring,
sikkerhedsarmatur, sommerpumpe, fyrføler, 2 kW. el-patron inkl. portions varme.
Samlet pris unit 2 ex. moms: 26.000 kr.

Unit 3:

Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og centralvarme. Er velegnet til helårs og feriehuse med 3-4 personer.
Er konstrueret til at styre masseovn eller brændeovn med vandtank, samt yderligere en supplerende
varmekilde. For eksempel 9kw elkedel indbygget i kabinettet.
Indeholder: 1 stk. Uniterm Solvarme beholder på 275 l. med sænket topspiral for supplering af
rumvarme. Indbygget i kabinet med Uni-Sol styring, solvarmepumpeblok, skoldningssikring,
sikkerhedsarmatur, sommerpumpe, fyrføler, 2 kW. el-patron inkl. portions varme.
Samlet pris unit 3 ex. moms:

Unit 4:

26.000 kr.

Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og centralvarme. Er velegnet til helårs og feriehuse med 1-6 personer.
Kan kombineres med gas, olie, fastbrændsel og stokerfyr eller fjernvarme, samt tilkobling til pool.
Indeholder: 1 stk. Uniterm Solvarme beholder på 275 l. med sænket topspiral. Centralvarmepumpeblok
med veksler for supplering af rumvarme. Indbygget i kabinet med Uni-Sol styring, solvarmepumpeblok,
3-vejs ventil, skoldningssikring, sikkerhedsarmatur, fyrføler, 2 kW. el-patron inkl. portions varme.
Samlet pris unit 4 ex. moms: 28.500 kr.

Units 5: Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og lavenergi gulvvarme. Er velegnet til helårs og feriehuse med 1-6
personer. Kan kombineres med gas, olie, fastbrændsel, stokerfyr eller fjernvarme, samt pool.
Indeholder: 1 stk. Uniterm Solvarme beholder på 275 l. med sænket topspiral og 1 stk. 275 l. akku-tank for
supplering af gulvvarme, indbygget i kabinetter med Uni-Sol styring, solvarmepumpeblok,
3-vejs ventil, skoldningssikring, sikkerhedsarmatur, fyrføler, 2 kW. el-patron inkl. portions varme.
Samlet pris units 5 ex. moms: 36.000 kr.
Ekstra:
9kw elkedel indbygget i kabinettet til supplering af centralvarme, f.eks. til
masseovn, brændeovn med vandtank eller i nye lavenergi sommerhuse.
Tømmefangersystem så kogning ikke opstår, op til 12 m2 solfangere
3. prioritet til f. eks swimming pool, terrassegulv, værksted eller kælder
Lavenergi pumper monteret i stedet for traditionelle pumper
525 liters beholder i stedet for 275 liters som ovennævnte, pr. beholder
Ekstra 525 L. VVB med kabinet så volumen af varmt vand hæves til 1.050 L.
Ekstra 275 L. VVB indbygget i kabinet med sænket topspiral

Pris ex. moms
Pris ex. moms
Pris ex. moms
Pris ex. moms
Pris ex. moms
Pris ex. moms
Pris ex. moms

6.000 kr.
2.700 kr.
2.200 kr.
2.000 kr.
8.000 kr.
22.000 kr.
16.500 kr.

Vi kan levere anlæg i alle størrelse og til alle varmekilder, kontakt os for yderligere information.
Der er 5 års garanti på beholdere, styringer og solfangere leveret af Uniterm Solvarme.
Spørg din lokale VVS-installatør om den nøjagtige pris på et anlæg som passer til huset og jeres forbrug.
Læs evt. mere på www.uniterm.dk
Vend.

Uniterm Solvarme forhandler kvalitetssolfangere fra Djurs og Batec, for på den måde at have et større
udvalg i design og størrelse, så det altid er muligt at finde solfangere der passer til det enkelte hus.
Alle priser er ex. moms og levering.
Vare nr.:
S90.1 Propylenglykol, solfangervæske. 5 liters dunk til opblanding.
Djurs solfangere anvendes kun til trykanlæg:
Prisen er inkl. galvaniserede beslag til tegl eller eternit
DS3 solfanger 3,18m² vægt 35 kg. HxBxD 1,06x3,01x0,1 meter, D2159
DS4 solfanger 4,23m² vægt 46 kg. HxBxD 1,06x4,01x0,1 meter, D2154
Samlefittings til side om side montering med 160º automatudlufter
1 sæt (3 stk.) stativer til væg eller fladt tag, pr. fanger på 15º, 30º, 45º, 60º eller 75º

Pris.
195.- kr.

5.090.- kr.
6.350.- kr.
650.- kr.
630.- kr.

Batec solfangere anvendes både til tryk og tømmeanlæg:
Vare nr.
10021 Solfanger 2,2m², BA22 høj model med hærdet glas
10023 Solfanger 2,2m², BA22 lav model med hærdet glas
10025 Solfanger 3,0m², BA30 høj model med hærdet glas
10030 Solfanger 3,0m², BA30 lav model med hærdet glas

Pris.
5.595.- kr.
6.195.- kr.
6.050.- kr.
6.850.- kr.

Beslag, fittings og tilbehør til Batec solfangere.
Vare nr.
800X
Fittings til x solfanger (x= antal solfanger, max. Syv stk.)
8011
T-stykke med følerrør + fremløb
100603 Beslag til tegl eller eternit, 2 stk. pr. solfanger
1036
Alu-vinkelprofil, 1,2 meter pr. solfanger, pr. meter
1037
Neoprengummiklods, pr. stk.
100401 Stativ til væg eller fladt tag, kun lav model

Pris.
175.- kr.
450.- kr.
70.- kr.
120.- kr.
25.- kr.
1250.- kr.

Forvendt omkring 900,- kr. i fragt for solfanger levering.
Hvorfor vælge et Uniterm Solvarmeanlæg?
1. Sænket topspiral, anlægget kan levere 160 l. varmt vand i fyringssæsonen mod 80-100 l. ved topspiral.
2. Sommerpumpe, om sommeren pumpes rumvarmen fra solen direkte ud i centralvarme uden om fyret.
3. Sommerpumpe, pumpen kører kun når der er rumvarme fra solen, strømbesparelse på 100-200 kr. / år.
4. Tømmesystem, kogning opstår ikke fordi solfangerne tømmes når beholder og hus er varmt.
5. Tømmesystem, der kan lukkes for centralvarmen uden kogning opstår, lig med større komfort.
6. Design, kabinettet er med afrundede hjørner og leveres i koksgrå eller hvid.
7. Portionsvarme, mulighed for at lave en portion varmt vand uden at skulle slukke for el-patronen igen.
8. Varmtvandsbeholderen, er fremstillet i 4mm glasemaljeret plade som er den kraftigste på markedet.
9. Styring, viser 5 temperaturer så man hurtigt kan se om der er varmt vand og hvad anlægget laver.
10. Styring, kan styre flere varmekilder og opsættes så den billigste varmekilde har førsteprioritet.
11. Styring, kan udbygges så overskudsvarme bruges til opvarmning af pool, kælder, eller terrasse gulv.
Læs evt. mere på www.uniterm.dk
Forhandler:

Uniterm Solvarme
Hjemmeside: www.uniterm.dk
E-mail: uniterm@uniterm.dk
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Tvekildevej 3
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Tlf. 98 62 15 24
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