Itt az idő! Váltson energiahordozót!
Sok tradicionális energiahordozó kitermelése elérte bolygónk teherbírásának a maximumát. A fosszilis
energiahordozók CO2 kibocsátása ráadásul klímaváltozást idéz elő. A megújuló energiákra való átállás
megoldást jelenthet ezekre a problémákra.

Miért a napenergia?
Mert van bőven és nem fog elfogyni
A Nap kimeríthetetlen energiaforrás, megbízható és díjmentes.

Mert messzemenően környezetbarát
Szolártechnikával úgy jutunk energiához, hogy közben
szinte semmilyen más energiát nem kell felhasználnunk, így
messzemenően környezetbarát.

Mert hosszútávon jobban megéri
Az állandóan dráguló energiaköltségek időszakában egy
termikus szolárberendezés nemcsak ökológiailag, hanem
gazdaságilag is rendkívül okos választás.
A szolártechnika napjaink egyik legértékesebb vívmánya,
mivel a Nap energiáját használja fel arra, hogy környezetbarát
módon meleget és áramot állítson elő. Ezáltal tetőnk védelmi
és esztétikai funkcióin túl erőműként szolgálva még hasznosabb
részévé válik épített környezetünknek. Egy ilyen tetővel
szabadabbá, függetlenebbé válhatunk az energiaszolgáltatóktól
és a folyamatosan változó energiaáraktól.
A Bramac, Magyarország egyik legrégebbi és legismertebb
tetőcserépgyártója új napkollektoros és napelemes
rendszereivel számos sokoldalú és könnyen telepíthető
megoldást kínál minden igényre.

AZ ENERGIAÁRAK ALAKULÁSA 1970-TŐL 2008-IG
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Üdvözöljük a napos oldalon!
Hazánkban elég magas éves szinten a napos órák száma ahhoz, hogy a szolárberendezések biztonságosan
és hatékonyan üzemeltethetőek legyenek. Magyarországon a Földet érő napsugárzásból eredő energia
– egy évre vetítve – 1300 kWh/m2. Ha ezt a napenergiát otthonunk szolgálatába állítjuk, akkor évente
minimum nyolc hónapon keresztül (márciustól októberig) tudjuk hasznosítani a Nap energiáját.

Napelem vagy Napkollektor?

Mit is jelent ez?
5 m2 felületű Bramac napkollektorral és egy
300 literes Solar tárolóval egy átlagos háztartás teljes
melegvízigényének 70-75%-át lehet napenergiából
fedezni optimális tájolás és tetőhajlásszög esetén.
Egy 3,5 kWp teljesítményű napelemmel egy család
(átlagos energiafogyasztással) saját tetőről
tudja fedezni éves áramszükségletét.

Bár a napkollektor és a napelem egyaránt a napsugárzás
energiáját hasznosítja, a két rendszer működése
szempontjából teljesen különböző.
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Ábra: A globálsugárzás (kWh/m ) átlagos évi összege Magyarországon.
Forrás: Országos Meterológiai Intézet
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1390 kWh/m2

A napkollektorok hőtermelő berendezések, melyekkel
elsősorban meleg vizet lehet előállítani, ezenfelül
használhatóak még fűtésrásegítésre és medencefűtésre.
Tájolástól és a tető dőlésszögétől függően az éves
melegvízfogyasztásunk 70-75%-át, a fűtéshez szükséges
energia (melegvíztermeléssel együtt) körülbelül
30-40%-át tudjuk így biztosítani. A napkollektorok
kiépítése épületgépészeti feladat.
A napelemes rendszerek elektromos áramot termelnek,
melyet a háztartásban bármely elektromos berendezés
felhasználhat. Megfelelő teljesítményű napelemmel éves
elektromos áramszükségletünk akár 100%-a
is biztosítható.

InDach vagy AufDach
megoldás?
A napkollektorokat és napelemeket az igényektől és
a tetőrendszer kialakításától függően kétféle módon
lehet felszerelni: tetősíkban (InDach) vagy tetősík felett
(AufDach). Az InDach rendszerek beépülnek a tetősíkba,
az AufDach rendszerek pedig a tetőre szerelhetőek
párhuzamosan, megemelve vagy szabadon felállítva.
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BRAMAC NAPELEMEK
áramtermeléshez

Bramac InDaX Napelemrendszer
A design és a technika harmóniája

Az univerzális Bramac InDaX Napelemrendszer polikristályos
moduljai bármilyen fedőanyagba beépíthetők. Mint minden Bramac
napelemet, az InDaX-ot is szélcsatornában tesztelték; ellenáll az
esőnek, szélnek és mindenfajta időjárási hatásnak. A napelemek tehát
a környezetbarát áramtermelésen túl a tető teljes védelmi funkcióját
is ellátják.
	 Kimagasló esztétikai megjelenés.
	 Új otthon építésekor vagy a meglévő
felújításakor egyaránt alkalmazható.
	 Gyors és egyszerű beépítés, üzembe helyezés.
	 Kiváló hátsó átszellőzés.
	 Akár teljes rendszerben, inverterrel és kábellel együtt.
	 Maximális biztonság a burkolókeretnek köszönhetően,
mely nem tartalmaz gumitömítést vagy ragasztást.
	 Minden tekintetben bevizsgált termék (eső- és tűzbiztonság).

Bramac InDach Prémium
Kimagasló esztétikai élmény

A korábbi napelemes rendszerekkel ellentétben a Bramac InDach
Prémium egyáltalán nem emelkedik ki a tető síkjából. Monokristályos
moduljai a tetőcserepek helyére kerülnek beépítésre, ezáltal
tökéletesen egy síkba kerülnek azokkal, és harmonikus tetőképet
eredményeznek. A napelemek a környezetbarát áramtermelésen
túl a tető teljes védelmi funkcióját is ellátják. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy a rendszer a szélcsatornában szimulált
legmostohább időjárási körülmények között is maximálisan
ellenállt az esőnek és a különböző időjárási hatásoknak.
	 Kimagasló esztétikai megjelenés.
	 Új otthon építésekor vagy a meglévő
felújításakor egyaránt alkalmazható.
	 Különleges átszellőzés.
	 Teljes rendszer inverterrel és kábellel együtt.
	 Akár kötésben történő elhelyezése is lehetséges.
	 Minden tekintetben bevizsgált termék (eső- és tűzbiztonság).
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Bramac AufDach Napelemrendszer
A rugalmas modulrendszer

A Bramac AufDach Napelemrendszerrel utólag szerelhetjük fel
a napelemeket a tetőre; akár a nulláról építjük fel házunkat, akár
felújítjuk már meglévő otthonunkat. A modulok viszonylag kevés
munkával helyezhetők el a meglévő tetőfelületen. A rendszer
kifejlesztésénél különösen nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságos
rögzíthetőség kialakítására, melyet egyedi rögzítési megoldásokkal
sikerült elérnünk. A modulokon túl a napelemrendszer részét képezi
a komplett sínrendszer, a rögzítő tetőhorgok és csavarok, illetve az
összekötő kábelek. A rendszer flexibilisen bővíthető, a kis 1 kWp
teljesítménytől kezdve egészen a naptetők kialakításáig.
	
	
	
	
	
	

Monokristályos vagy polikristályos modulok.
-0%, +3 % teljesítménytolerancia.
Biztonságos rögzítés.
Magas terhelhetőség: a modulok akár 6,0 kN/m2 terhelést is elbírnak.
Akár kötésben történő elhelyezése is lehetséges.
Ellenáll az időjárás viszontagságainak.
(Még a golflabda méretű jégesőnek is.)
	 Gyengébb napsütésben is magas hatékonyság.
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Méretek és jelölések
110 mm

BRAMAC NAPKOLLEKTOROK

MÉRET ÉS SÚLY

160 mm

2380 mm

melegvízkészítéshez és fűtésrásegítéshez

5360 mm

4310 mm

3260 mm

Bramac Pro Tetősík Napkollektor

BSD10E PRO
Sz x M:
5360 x 2380 mm
Felület:
10,2 m2
Súly:
290 kg
BSD8E PRO
Sz x M:
4310 x 2380 mm
Felület:
8,2 m2
Súly:
220 kg
BSD6E PRO
Sz x M:
3260 x 2380 mm
Felület:
6,2 m2
Súly:
160 kg
BSD8E PRO
Sz x M:
2360 x 2380 mm
Felület:
4,2 m2
Súly:
110 kg

2360 mm

A szemet gyönyörködtető csúcstechnika
Elegánsabban nem is lehetne meleget előállítani. A Bramac
Pro Tetősík Napkollektor tökéletesen illeszkedik a tetőbe,
és a szabadalmaztatott burkolókeretnek köszönhetően
könnyen beépíthető.
Esztétikus megjelenésének és tökéletes integrálhatóságának
köszönhetően sok éven át tartó elégedettséget tudunk
garantálni Önnek.
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BRAMA

A Bramac Pro Tetősík Napkollektor előre szerelt burkolókerettel
optimális megoldást jelent a tetőbe történő szereléshez. A bécsi Arsenal
Research Intézet által került bevizsgálásra az európai EN 12975 szabvány
szerint, továbbá a Bramac Pro Tetősík Napkollektor a Solar Keymark
Európa-szerte érvényes minőségjelével is rendelkezik.

C

011-7S1753F

NAPKOL
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	 Szabadalmaztatott kollektor megoldás
előre szerelt alumínium burkolókerettel.
	 Olcsó szerelési költség az egyszerű
és gyors beépítésnek köszönhetően.
	 20° tetőhajlásszögtől beépíthető.
	 Nagyobb hőteljesítmény a magas szelektivitású
abszorber rétegnek köszönhetően.
	 Szinte bármilyen tetőfedő anyagba beépíthető
és meglévő tető esetén is alkalmazható.
	 Osztrák márkaminőség – a Bramac Kft. minden esetben korrekt
megoldásokra, biztonságra és megbízhatóságra törekszik.
	 10 év garancia és Austria Solar védjegy.
	 Solar Keymark minősítéssel és Építőipari Műszaki
Engedéllyel rendelkezik.

Minőség

Vizsgálati eredmények
011-7S1753F

Hatásfok ŋ0*		
82,4 %
Lineáris hőveszteségi együttható a1

[W/m2K]

3,8

Másodlagos hőveszteségi együttható a2

[W/m K ]

0,015

2

2

Beesési szög kollektorfaktor K (500)			

0,92

Stagnálási hőmérséklet (1000W/m T=300)			

1890

2

Solar Keymark regisztrációs száma 		

011-7S1753 F

* az EN 12975-2 teljesítményteszt alapján abszorber felületre vonatkoztatva
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Méretek és jelölések

BRAMAC NAPKOLLEKTOROK

MÉRET ÉS SÚLY

melegvízkészítéshez és fűtésrásegítéshez

Bramac Modul Napkollektor, álló kivitelben
Sz x M:
Felület:
Súly:

1170 x 2178 mm
2,55 m2
42 kg

Bramac Modul Napkollektor, fekvő kivitelben
Sz x M:
Felület:
Súly:

2178 x 1170 mm
2,55 m2
42 kg

Bramac Modul Napkollektor
A tetőre szerelhető megoldás

A Bramac Modul Napkollektort úgy alakítottuk ki, hogy bárhová
könnyen felszerelhető legyen. Páratlanul egyszerű megoldás. Így
senkinek sem kell lemondania a napenergia melegéről.
Szemet gyönyörködtető megjelenés, sok éven át tartó elégedettség.
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BRAMA

A Bramac Modul Napkollektor gyors elhelyezést tesz lehetővé magas- és
lapostetőn egyaránt, vagy akár talajon szabadon állóan. A bécsi Arsenal
Research Intézet által került bevizsgálásra az európai EN 12975 szabvány
szerint, továbbá a Bramac Modul Napkollektor a Solar Keymark Európaszerte érvényes minőségjelével is rendelkezik.

C

011-7S956F

NAPKOL
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	 Magas hatásfok – magas szelektivitású vákuumbevonattal
rendelkező abszorber.
	 Daruzás nélkül, könnyen beszerelhető,
2,5 m2-es modulokból álló napkollektorok.
	 Maximálisan ellenáll az időjárás viszontagságainak.
	 Választható fekvő és álló kivitelben is.
	 Univerzálisan alkalmazható a különböző hajlásszögű
tartószerkezeteknek köszönhetően. A kollektor legkisebb
hajlásszöge mindössze 15°. Meglévő tetőre is felszerelhető.
	 Egyedi/egyéni szerelési variációk: tetőre,
árnyékoló elemként vagy szabadon felállítva.
	 10 év garancia és Austria Solar védjegy.
	 Osztrák márkaminőség – a Bramac Kft. minden esetben korrekt
megoldásokra, biztonságra és megbízhatóságra törekszik.
	 Solar Keymark minősítéssel és Építőipari Műszaki
Engedéllyel rendelkezik.

Minőség

Vizsgálati eredmények
011-7S956F

Hatásfok ŋ0*		
79,3 %
Lineáris hőveszteségi együttható a1

[W/m2K]

3,562

Másodlagos hőveszteségi együttható a2

[W/m K ]

0,01

2

2

Beesési szög kollektorfaktor K (500)			 0,94
Stagnálási hőmérséklet (1000W/m2 T=300)			
Solar Keymark regisztrációs száma

2260
011-7S956 F

* az EN 12975-2 teljesítményteszt alapján abszorber felületre vonatkoztatva
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Melegvízkészítéshez
Válassza a Bramac Solar Compact Melegvíz-tároló Rendszert napkollektorához,
és termelje meg otthon, napenergiával melegvízfogyasztásának akár 70-75%-át!

A szolárenergia aránya a
teljes energiafelhasználásból
melegvízkészítéshez: családi ház,
5,1 m2 Bramac Napkollektor,
300 literes használati melegvíztároló, 3487 kWh / év
energiaigény, 45° tetőhajlásszög,
4 tagú háztartás esetén.
Az ábrán jól látható, hogy Bramac
Solar rendszerrel a március
közepétől októberig terjedő
időszakban a melegvízkészítéshez
szükséges energia szinte
teljes mértékben előállítható
napenergiából. (Kecskeméten
megvalósult rendszer.)

Melegvízkészítés

BRAMAC TIPP

Nézzük meg mekkora energiaigénnyel kell számolnunk egy 130 m2 alapterületű, 4 fős háztartás esetén!
A diagram 4 különböző energiaigényű ház esetén mutatja a meleg víz készítéséhez és fűtéséhez szükséges
energia mennyiségét. Jól látható, mennyivel kevesebb energiára van szükségünk, ha a házunkat megfelelően
szigeteljük. A víz felmelegítése építési módtól függetlenül ugyanannyi energiát igényel.* Egy átlagos, négytagú
család esetében ez 3400 kWh.
Épületeink jellemző energiaigényei
18000 kWh

16900 kWh

BRAMAC TIPP

14000 kWh
12000 kWh
10000 kWh
8450 kWh
8000 kWh
6500 kWh
6000 kWh
3487 kWh

3487 kWh

3487 kWh

3487 kWh
1950 kWh

2000 kWh
0
hagyományos épület

melegvízigény
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Szolár rendszer energiája 2 484 kWh

júl.

aug.

szept .

okt.

nov .

dec.

Összes energiafogyasztás 3 487 kWh

Ha a mosogatógépet és a mosógépet is rákötik a melegvízhálózatra, akkor
a szolárberendezés kihasználtsága tovább növelhető, és elektromos áramot
is megtakaríthatunk vele.

Bramac Solar Compact melegvízkészítéshez
Ilyen egyszerűen lesz mindig meleg vize!

16000 kWh

4000 kWh

Az energiafogyasztás és a hasznosított
napenergia viszonya

KWh / hét

BRAMAC SOLAR COMPACT RENDSZEREK

új épület

fűtés energiaigénye

alacsony energiafelhasználású épület

passzívház

Az épületek energiavesztesége
leginkább a tetőnél jelentkezik.
A Bramac Therm rendszer
modern hőszigetelő anyagainak
beépítésével a hőveszteség
és a fűtésköltség jelentősen,
akár 80%-kal csökkenthető.
Ajánlatunkat kérje
weboldalunkon!
www.joval-olcsobb.bramac.hu

A Bramac Compact Melegvíz-tároló Rendszer ideális kiegészítés
Bramac Napkollektorához. Működése során nagyteljesítményű
hőcserélőn keresztül jut a Bramac kollektorokban keletkező hő
a melegvíz-tárolóba.
Főbb érvek a Bramac Solar Compact Melegvíz-tároló mellett:
Előre szerelt szolárállomás integrált vezérléssel és légleválasztóval.
Igényes megjelenés.
Gyors üzembe helyezés, egyszerű kezelés.
5 év garancia.
Építőipari Műszaki Engedély.
ÁNTSZ engedély.

* A 10 °C-os víz 45 °C-ra
történő felmelegítése.
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6 bar-os
biztonsági szelep
(2) Bramac
Modul Napkollektor

magnézium
védőanód

közvetlenül
leolvasható
hőmérséklet
adatok

(2) Bramac Pro
Tetősík Napkollektor
(1) hőközlő
folyadék

integrált
szolárvezérlés,
egyszerű
menükezelés
meleg víz

nagyra
méretezett belső
hőcserélők

erős acélból
készült tároló,
belső felület
két réteg
zománcozással
kazán
(4) Compact
Melegvíz-tároló
helyi
vízhálózat

(5) hőcserélő
tágulási tartály

keményhab
szigetelés
burkolattal

(3) Compact
Melegvíz-tároló

Működési elv

Mennyit takaríthatok meg?

A szolár rendszerben található hőközlő (1) víz- és fagyálló folyadék. A Nap ezt melegíti fel a
kollektorban (2). Ha a kollektorban (2) a hőmérséklet túllépi a tároló (3) alsó részében mért
hőmérsékletet egy egyedileg beállított mértékkel, akkor a szolárköri szivattyú (4) bekapcsol.
A hőközvetítő folyadék áthalad a tárolóban lévő hőcserélőn (5) és átadja a hőt a körülötte lévő
használati víznek. A lehűlt folyadék ismét visszaáramlik a kollektorba, hogy újra felmelegítse a Nap.

Időjárási adatok:

Éves megtakarítás:

Helyszín: Kecskemét

Földgáz megtakarítás/év:
Elkerült CO2 kibocsátás/év:

A Bramac Solar Compact Melegvíz-tárolót a legmagasabb igények alapján, teljesítményt,
megjelenést és tartósságot figyelembe véve tervezték. Ár-teljesítmény arányra is kitűnő.
A teljesítményértékek a 200, 300, 400 vagy 500 literes rendszereknél mind magukért beszélnek.

Használati meleg víz

Összes éves globális sugárzás: 1263,144 kWh/m²
Szélességi fok: 46,91°
Hosszúsági fok: -19,75°
Átlagos napi fogyasztás: 200 l

397,1 m3
839,68 kg

A 25 éves, minimális élettartamot figyelembe véve:
Földgáz megtakarítás:
Elkerült CO2 kibocsátás:

9927,5 m3
20992 kg

Előírt hőmérséklet: 45 °C
Fogyasztási profil: családi ház
Hideg víz hőmérséklet: február: 7 °C / augusztus: 14 °C
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BRAMAC SOLAR COMPACT RENDSZEREK
Fűtésrásegítéshez
Válassza a Bramac Solar Compact Higiéniai Rétegtárolót, és állítsa elő a fűtéshez szükséges
energia több mint harmadát a Nap segítségével!

Az előző példánál a teljes melegvízkészítés (kívánt hőmérséklet 45 °C) 71%-a és a fűtéshez szükséges energia
25%-a az ingyenes napenergiából kerül előállításra. Így a teljes energiaszükséglet (meleg víz és fűtés) 39%-át
lehet napenergiából fedezni.
A meleg víz és a fűtési igény éves várható fedezete
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz.

Fedezett energia csak melegvízkészítésre

Fűtéstámogatás
A szolárenergia aránya a teljes energiafelhasználásból (melegvízkészítéshez és fűtésrásegítéshez):
családi ház, 10 m2 Bramac Napkollektor, 1000 literes Compact Higiéniai Rétegtároló, energiaigény
kb. 50 kWh/m2, 45° tetőhajlásszög, 4 tagú háztartás esetén:

BRAMAC TIPP

Egyéni igényeinek pontos meghatározása érdekében kérjük, töltse ki
a Bramac Napkollektor kérdőívet, melyet kiadványunk 21. oldalán és
a www.bramac-solar.hu weboldalon talál

Bramac Solar Compact Higiéniai Rétegtároló
melegvízkészítéshez és fűtéstámogatáshoz

AZ ENERGIAFOGYASZTÁS
ÉS A HASZNOSÍTOTT NAPENERGIA VISZONYA

Megnyugtató meleg a Bramac Solar fűtésrásegítéssel!

550

A Bramac Solar Compact Higiéniai Rétegtároló olyan sokoldalú,
mint a felhasználási lehetőségei. Nemcsak az otthon használatos
vizet melegíti fel, hanem hatékonyan támogatja a fűtési rendszert
is. A melegvízkészítés a legmagasabb higiéniai szinten történik,
átfolyós rendszerben. Rétegtárolós rendszer gondoskodik a gyors és
kényelmes hőelőállításról, ami lehetővé teszi az azonnali és hatékony
hőfelhasználást is. Ehhez jön még a termék optimális ár-teljesítmény
aránya és a rövid szerelési idő.
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Főbb érvek a Bramac Solar Compact Higiéniai Rétegtároló mellett:
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0
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Szolár rendszer energiája 4 350 kWh
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jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

Összes energiafogyasztás 11 117 kWh

nov.

dec.

Igényes megjelenés.
Rétegtárolós rendszer az azonnal felhasználható hőért.
Átfolyós rendszerrel megoldott melegvízkészítés,
mely higiénikus és legionella mentes.
Minden ivóvízzel érintkező alkatrész
nemesacélból készült.

Az előreszerelt szolárállomás tartalmazza a
készre szerelt vezérlést és légleválasztót.
Gyors szerelés és egyszerű kezelés.
5 év garancia.
Építőipari Műszaki Engedély.
ÁNTSZ engedély.
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Bramac
Modul Napkollektor

felxibilis
rozsdamentes
hullámcső

6 bar-os
biztonsági szelep
közvetlenül
leolvasható
hőmérséklet
adatok

Bramac Pro
Tetősík Napkollektor

integrált
szolárvezérlés,
egyszerű
menükezelés
meleg víz

fűtőtest

erős acélból
készült tároló

padlófűtés

kazán

szolároldali
rétegfeltöltős
rendszer az
azonnal
használható
hő érdekében

szolárállomás
vezérléssel
helyi
vízhálózat

tágulási tartály
Compact
Higiéniai
Rétegtároló
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Működési elv

Mennyit takaríthatok meg?

A melegvíz-tárolókon az elvételi hely mindig a tároló tetején van, mert a meleg felfelé áramlik, és
szeretnénk a tárolóból mindig a legmagasabb hőmérsékletet kinyerni. A napkollektorból származó
hőt azonban a tároló alján található hőcserélő berendezésen keresztül adjuk át a tárolónak, mert
csak így lehetséges az egész térfogat felmelegítése. Nagy tároló térfogat esetén ez a folyamat sok
időt venne igénybe, ezért a korszerű tárolótechnika nyújtja azt a megoldást, hogy a tároló felfűtése
fentről lefelé, rétegekben haladva történik. Ennek előnye, hogy a kollektorból származó hő
azonnal az elvételi helynél rendelkezésre áll. Higiénikussá pedig attól válik, hogy a tárolóban csak kis
mennyiségben van használati meleg víz, a nagy térfogatot csupán hőtárolásra használjuk.
A kombinált szolár rendszerek a melegvízkészítés mellett a fűtésrásegítéshez is szolgáltatnak
értékes energiát, így az átmeneti időszakban a fűtési hőenergia jelentős hányadát biztosítják.
Különösen kedvező feltételeket kínálnak ehhez az alacsony energiaszükségletű házak.

Alacsony energiaszükségletű családi házaknál kb. 1-2 m2 kollektorfelület fűt be 10 m2 lakott
alapterületet, melegvízkészítéssel kiegészítve. Kombinált rendszereknél pontos méretezés ajánlott.
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Velünk bátran tervezhet!
Profi segítség az elinduláshoz
A tető, illetve a szolárberendezés tervezésénél sok mindent kell átgondolni. Szolgáltatásaival a Bramac
segítséget nyújt Önnek a legjobb döntés meghozatalában és álmai tetőjének megvalósításában.

Napenergia támogatások
A Bramac Kft. folyamatosan figyeli az állam által kínált
támogatásokat és tájékoztatja Önt ezekről, hogy Ön
a szolárberendezés egyszeri beruházásának költségeit
lehetőség szerint csökkenthesse. További információkat
a www.bramac-solar.hu oldalon találhat.

Bramac Fotoplus
Hogy mutat egy szolárberendezés a tetőn? Hogy nézne
ki a házam egy bizonyos tetővel? Melyik tetőcserép
harmonizálna legjobban a meglévő épülettel, melyik szín
kölcsönözné a legharmonikusabb összképet a háznak?
Megújult tetőfelület-tervező programunkkal megmutatjuk
Önnek! Küldje el nekünk háza fotóját (amelyen a déli és
a nyugati tájolású tető viszonylag nagy része látszódik), és
néhány napon belül visszajuttatjuk Önnek az eredményt!
fotoplus-hu@bramac.com

Szolár haszonszámítás
(hasznosság/megtérülés)

Kíváncsi, hogy milyen szolár rendszer szükséges az
optimális melegvízkészítéshez, fűtéstámogatáshoz vagy egy
medence fűtéséhez? Az egyéni igények meghatározásához
kérjük, töltse ki, és küldje el nekünk a Bramac Napkollektor
kérdőívet, amelyet megtalál a www.bramac-solar.hu
oldalon vagy kiadványunk következő oldalán!
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SOLAR KEYMARK, EURÓPAI MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY – MINŐSÉG EURÓPÁNAK
A „Solar Keymark” Európa-szerte ismert minőségjel a napkollektorokkal kapcsolatosan. Kiadásának
alapja a Szabványosítás Európai Bizottsága (CEN) által bevezetett termékminősítési folyamat, ami
érvényes európai szabványon alapul. Ahhoz, hogy ezt a minőségjelet egy kollektor megkapja és
megtarthassa, el kell végezni egy érvényes szabvány (EN12975) szerinti teljes vizsgálatot, továbbá
a termelés folyamatára minőségbiztosítási rendszert kell bevezetni. Ezenkívül az is fontos, hogy a
vizsgálandó anyag a gyártásból származzon. A mintául szolgáló darabot egy független intézet választja ki.
A termékeket szúrópróbaszerűen megvizsgálják. Ez a rendszeres felülvizsgálat feltétele a Solar Keymark
tanúsítvány megőrzésének.
Forrás: SPF Solarenergia és Arsenal Research

OSZTRÁK SOLAR VÉDJEGY – LEGJOBB MINŐSÉG, HOSSZÚ TÁVÚ GARANCIA
Az osztrák Solar Szövetség 2003-ban az Arsenal Research, illetve az ASIC (Austrian Solar Innovation
Center) kutató- és vizsgáló intézetekkel együtt egy védjegyet hozott létre a termikus szolárelemeket
árusítók számára. Aki egy ilyen védjeggyel ellátott berendezést vásárol, az bízhat a bevizsgált termék
magas minőségében és a felhasznált anyagok környezetbarát mivoltában. Ezenkívül a védjegy szavatolja
a hosszú garanciaidőt, ami a kollektorok esetében minimum 10 év. A szövetség ezenfelül vizsgálja még
a használati útmutató, az átvételi jegyzőkönyv, illetve a karbantartási dokumentációk érthetőségét és
helyességét is. A védjegyet egy független bizottság felügyeli.

AZ OSZTRÁK – SOLAR VÉDJEGY A KÖVETKEZŐKET JELENTI:
Minimum 10 év garancia a kollektorokra.
Dokumentáció a felhasználók és szakemberek számára.
Környezetbarát és hajtógázmentes hőszigetelés.
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A kollektorok vizsgálata európai szabvány szerint történt, melyet EU akkreditált intézetek végeztek.

10 ÉV BRAMAC GARANCIA
A Bramac Kft. a törvényileg előírt alkalmassági időn túl 10 év garanciát vállal napkollektoraira.
Erre az időszakra díjmentesen biztosítja azon anyagok pótlását, melyek bizonyíthatóan nem feleltek
meg az EN 12974-1 és EN 12975-2 szabvány előírásainak.

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME)
Kollektoraink és tárolóink Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkeznek.

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT (ÁNTSZ)
Melegvízkészítésre és fűtésrásegítésre alkalmas tárolók alkalmazási engedélye.
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