solar-rapid

®

Sisteme de încălzire pentru piscina dumneavoastră.

Bucurați-vă de apă caldă fără costuri suplimentare.
Înotați
de prim
ăvara
până to
amna.

•
•
•
•

„ Prețul energiei nu ne mai interesează.
Cu solar - rapid ® căldura este pentru noi gratuită.“

Apă mai caldă cu 6-8 °C
Înotați cu până la 3 luni mai mult
Ușor de instalat
Economisiți bani efectuând
personal montajul
• Colectoare dimensionate
conform nevoilor dumneavoastră.
• Sunt disponibile în orice formă.
• Randament ridicat - preţ mic.

Căldură solară cu colectorul solar-rapid®

Colectoarele solar-rapid® transformă energia solară în căldură. Căldură pentru piscina dumneavostră.

Datorită sistemului modular, colectorul
poate avea orice formă și dimensiune.

Randament 91%. Produs testat şi certificat de către
laboratorul european de testare CSTB.

ROOS® Solar System
Sistemul solar testat și verificat pentru o apă mai caldă în
piscina dumneavoastră.

www.roos-system.com

solar-rapid® Transformați piscina dumneavostră într-o piscina cu apă caldă.
Tubulatura solar-rapid® încălzește apa mai repede pentru că:
apă rece

apă caldă

Tubulatura solar-rapid® - are o suprafaţă mult mai mare

Suprafaţa mult mai mare se datorează formei
speciale ondulate. Această suprafaţă mare preia
mai multă energie solară iar apa din piscină se
încălzeşte mai repede.

„Apă caldă ca la Mediterană“

1

Montare simplă utilizând principiului modular.

2

Stabiliți dimensiunea
colectorului.

țeavă solară netedă = suprafață mai mică
suprafață mai mică = absoarbe mai puţină căldură

Asamblați piesele componente
în module transportabile.

3

Fixați doar în partea superioară
iar restul întindeți-l pe suprafața
dorită. Nu este afectat de vânt.

Randament ridicatpreţ mic.

4

Conectați colectorul cu tuburi
flexibile solar-rapid® de 50 mm la
instalația piscinei – AȚI TERMINAT.

Avantajele dumneavostră:
ROOS® Sistem Solar

Prețul este avantajos datorită
procesului modern de fabricație, a producției standardizate
și a căilor de distribuție scurte.
Montare simplă și rapidă, fără
lipire și fără găurire.

• Încălzire gratuită
• Economisiți bani efectuând montajul personal
• Fără costuri de întreţinere
• Nu afectează sistemul de filtrare
• ROOS® este specialistul în sisteme modulare
ce pot fi asamblate de către utilizator

Datorită tuburilor solar-rapid înotați cu
plăcere fără a avea costuri suplimentare.
®

Colector solar-rapid®

Şi aşa functionează:

Filtru
cu
pompă

ROOS SolarControl Ventil
(pregătit de conectare)

© ROOS Freizeitanlagen GmbH SOS-PRO.CZ/13/2

Iasă

Intră

28°C în
loc de
18°C

cald

• Apa se încălzește mai repede
• Dimensiuni personalizate

Apa din piscină trece prin colectorul solar-rapid®, preia căldura
solară şi intră înapoi în piscină
încălzind-o. Și așa mai departe... (recircularea apei în panoul
solar se poate face și cu o pompă separată).

rece

• Ușor de fixat
• Rezistent la intemperii și îngheț
• Calitate Made in Germany

Mai multe informaţii:

„Conecţati-vă la soare. El nu emite factură.”

Solicitaţi broșura de 8 pagini şi lista de preţuri, momentan disponibile numai în limba engleză și germană.
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