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WEBER PIX

Solarne naczynie przeponowe: [l] SNP 18SNP 18 SNP 24

Index: 

Ilość i typ kolektorów:

Cyfrowy regulator solarny:

Grupa pompowa:

System połączeniowy:

Koncentrat płynu solarnego: [kg]

3 x PIX 2.02 x PIX 2.0

złączki złączki

WEBERWEBER

ZPS 20/4ZPS 20/4

KPS 10KPS 10

4 x PIX 2.0

złączki

WEBER

ZPS 20/4

KPS 20

13 222 0202.x 13 223 0302.x 13 224 0402.x

Nazwa pakietu solarnego:

Zestawy montażowe:

Pakiet WEBER PIX 2/200 

Pakiet WEBER PIX 2/200

Pakiet WEBER PIX 3/300

Pakiet WEBER PIX 3/300

Pakiet WEBER PIX 4/400

Pakiet WEBER PIX 4/400
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7 090 zł 8 570 zł 11 040 zł

530 zł 785 zł 1 060 zł

7 290 zł 8 770 zł 11 240 zł

1 010 zł 1 505 zł 2 020 zł

7 590 zł 9 070 zł 11 540 zł

630 zł 990 zł 1 260 zł

Do podanych powyżej pakietów należy dobrać odpowiedni zestaw montażowy

Zbiornik do c.w.u. 2 wężownicowy: [l] W2 300W2 200 W2 400 

Powierzchnia brutto/absorbera: [ ]2m 6,0 / 5,344,0 / 3,56 8,0 / 7,12

premium

Zestaw montażowy ° na dach 10-25

classic x=1

x=2

x=3

Zestaw montażowy na dach 25-60°

premium Touch

Zestaw montażowy  dach płaski

WEBER PIX

Pakiety solarne serii WEBER zostały stworzone z 2 rodzajami 

kolektorów słonecznych. Z kolektorami PIX 2.0 w nowoczesnej 

obudowie wykonanej z wytrzymałych włókien szklanych oraz         

z kolektorami SX 2.51 z lakierowaną ramą aluminiową. Wszystkie 

pakiety idealnie nadają się do wspomagania przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. Wyposażone są w wydajne kolektory słoneczne    

z najwyższej jakości absorberami miedzianymi pokrytymi wyso-

koselektywną warstwą tytanowo-kwarcową. Kolektory słoneczne 

PIX oraz SX wyposażone są w absorbery o układzie szeregowo-

równoległym tzw. podwójnej harfy, który zapewnia równomierny 

odbiór ciepła z całej powierzchni absorbera, powodując jednost-

kowy przyrost temperatury. (Czytaj więcej na str.3)

Jakość potwierdzona 
certyfikatem 
Solar Keymark

Kolektor słoneczny PIX 2.0 
w innowacyjnej obudowie z 
wytrzymałych włókien szklanych 
z absorberem miedzianym

SNP - solarne naczynie 
przeponowe 

KPS - koncentrat płynu 
solarnego
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Zbiornik WEBER W2 do c.w.u.
z dwiema wężownicami

ZPS 20/4 - Grupa pompowa z 
regulatorem objętości przepływu, 

separatorem mikropęcherzyków 
powietrza oraz grupą bezpieczeństwa 

w zamykanej obudowie termicznej

    Cyfrowy solarny regulator WEBER 
classic / premium / premium Touch 

z odpowiednią ilością czujników temperatury

Zestaw do montażu i podłączenia 
naczynia przeponowego 
z zaworem odcinającym

Zestaw złączek do połączenia 
kolektorów PIX z dwururką SunFlex 
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25÷60° 10÷25°

Cena netto: Cena netto: Cena netto:

ZM na dach o kącie 25÷60° ZM na dach o kącie 10÷25° ZM na dach płaski

Index: Index: Index: 

0°

      

Dzięki zestawom montażowym mamy możliwość zamontowania kolektorów na dachu o dowolnym nachyleniu i dowolnym pokryciu. Istnieje 

możliwość montażu kolektorów na tarasie, elewacji budynku lub w ogrodzie na przygotowanym fundamencie. Zestawy montażowe standardowo 

oferowane są z trzema podstawowymi rodzajami haków (hak nr 1,3,5). Na życzenie możliwe jest zamówienie zestawu montażowego    

z niestandardowymi hakami (hak nr 2,4,6,7,8). Wybierając indeks zestawu montażowego należy dobrać odpowiedni model haka w zależności od 

pokrycia dachowego. Ostatnia cyfra indeksu zestawu montażowego oznacza wybrany model haka mocującego. Zestawy montażowe na dach 

płaski posiadają jeden rodzaj mocowań, tzw. podstawę dolną. Wszystkie elementy zestawów montażowych wykonane są z wysokiej jakości 

materiałów ze stali nierdzewnej i aluminium. W przypadku pakietu z 4 kolektorami, należy zamówić 2 zestawy montażowe do 2 kolektorów.

ZM - Zestawy montażowe PIX 
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ZM - Zestawy 
montażowe 
pasują 
do pakietów

21 221 331

21 221 333

21 221 335

21 221 231

21 221 233

21 221 235

21 221 130

• konstrukcja: stal nierdzewna
• belki poziome: aluminium • belki poziome: aluminium

• konstrukcja: stal nierdzewna • konstrukcja: aluminium
• belki poziome: aluminium

WEBER PIX 3/300
z 3 kolektorami 
PIX 2.0 

• konstrukcja: stal nierdzewna
• belki poziome: aluminium • belki poziome: aluminium

• konstrukcja: stal nierdzewna • konstrukcja: aluminium
• belki poziome: aluminium

21 221 321

21 221 323

21 221 325

21 221 221

21 221 223

21 221 225

21 221 120

WEBER PIX 2/200
z 2 kolektorami 
PIX 2.0  

HAK 1 
– do dachówek
ceramicznych
falistych

– STANDARDOWY HAK 3 
– do blachodachówki,
onduliny 
falistej

– BLACHODACHÓWKA

HAK 5 
– stosowany
do różnych pokryć 

– SZPILKA

Niestandardowy rodzaj haków:Podstawowy rodzaj haków:

HAK 2 
– do dachówki
ceramicznej płaskiej

– KARPIÓWKA

HAK 4 
– do dachówki
ceramicznej falistej

– FRANKFURCKA

HAK 6 
– do dachówki bitumicznej

– PAPA

HAK 7 - 
– do blachy płaskiej
łączonej na rąbek stojący

RĄBEK STOJĄCY HAK 8 

– do dachówek
ceram. falistych

– STANDARDOWY
WYSOKI

530 zł 1 010 zł 630 zł

785 zł 1 505 zł 990 zł



Solarne naczynie przeponowe: [l] SNP 18 SNP 24

Index: 

Ilość i typ kolektorów:

Cyfrowy regulator solarny:

Grupa pompowa:

System połączeniowy:

Koncentrat płynu solarnego: [kg]

2 x SX 2.51

złączki

WEBER

ZPS 20/4

KPS 10

3 x SX 2.51

złączki

WEBER

ZPS 20/4

KPS 20

13 442 0302.x 13 443 0402.x

Nazwa pakietu solarnego:

Zestawy montażowe:

Pakiet WEBER SX 2/300 

Pakiet WEBER SX 2/300 

Pakiet WEBER SX 3/400

Pakiet WEBER SX 3/400
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8 000 zł 10 390 zł

825 zł 825 zł

8 200 zł 10 590 zł

1 030 zł 1 185 zł

8 500 zł 10 890 zł

1 340 zł 1 615 zł

Do podanych powyżej pakietów należy dobrać odpowiedni zestaw montażowy

Zbiornik do c.w.u. 2 wężownicowy: [l] W2 300 W2 400 

2Powierzchnia brutto/absorbera: [m ] 5,02 / 4,62 7,53 / 6,93

premium

Zestaw montażowy ° na dach 10-25

classic x=1

x=2

x=3

Zestaw montażowy na dach 25-60°

premium Touch

Zestaw montażowy  dach płaski

* Dofinansowanie z NFOŚiGW; łączna powierzchnia całkowita kolektorów x 2250 zł x 45% 

wyższa estetyka. Kolektory posiadają również prestiżowy certyfikat 

SOLAR KEYMARK potwierdzający zgodność z normą  EN 12975. W 

zależności od zapotrzebowania, pakiet należy wyposażyć w zestaw 

montażowy dostosowany do odpowiedniego pokrycia dachowego 

oraz kąta nachylenia dachu: 10÷25°, 26-60° lub na dach płaski. 

KPS - koncentrat płynu 
solarnego

SNP - solarne naczynie 
przeponowe 

Kolektor słoneczny SX 2.51 
Z lakierowaną ramą aluminiową 
w kolorze czarnym

Jakość potwierdzona 
certyfikatem 
Solar Keymark

Wszystkie pakiety WEBER dostępne są w 3 konfiguracjach: classic, 

premium oraz premium Touch. Różnice polegają na sterownikach 

od podstawowego do najbardziej zaawansowanego, wyposażonego 

w kolorowy panel dotykowy oraz możliwość zdalnego sterowania po 

wyposażeniu sterownika w odpowiedni moduł.  

Pakiety WEBER  wyróżnia wysoka efektywność działania oraz naj- 

Zestaw złączek do połączenia 
kolektorów SX z dwururką SunFlex 

Zestaw do montażu i podłączenia 
naczynia przeponowego
 z zaworem odcinającym

    Cyfrowy solarny regulator WEBER 
classic / premium / premium Touch 

z odpowiednią ilością czujników temperatury

ZPS 20/4 - Grupa pompowa 
z regulatorem objętości przepływu, 

separatorem mikropęcherzyków 
powietrza oraz grupą bezpieczeństwa w 

zamykanej obudowie termicznej

WEBER SXWEBER SX

Zbiornik WEBER W2 do c.w.u.
z dwiema wężownicami

Z
d
ję

ci
e
 p

o
g
lą

d
o
w

e

Pakiety solarne WEBER SXP
a

k
ie

ty
 s

o
la

rn
e

 W
E

B
E

R
 S

X



21 441 130

25÷60° 10÷25°

Cena netto: Cena netto: Cena netto:

ZM na dach o kącie 25÷60° ZM na dach o kącie 10÷25° ZM na dach płaski

Index: Index: Index: 

0°

      

Dzięki zestawom montażowym mamy możliwość zamontowania kolektorów na dachu o dowolnym nachyleniu i dowolnym pokryciu. Istnieje 

możliwość montażu kolektorów na tarasie, elewacji budynku lub w ogrodzie na przygotowanym fundamencie. Zestawy montażowe standardowo 

oferowane są z trzema podstawowymi rodzajami haków (hak nr 1,3,5). Na życzenie możliwe jest zamówienie zestawu montażowego      

z niestandardowymi hakami (hak nr 2,4,6,7,8). Wybierając indeks zestawu montażowego należy dobrać odpowiedni model haka w zależności od 

pokrycia dachowego. Ostatnia cyfra indeksu zestawu montażowego oznacza wybrany model haka mocującego. Zestawy montażowe na dach 

płaski posiadają jeden rodzaj mocowań, tzw. podstawę dolną. Wszystkie elementy zestawów montażowych wykonane są z wysokiej jakości 

materiałów ze stali nierdzewnej i aluminium. W zestawach montażowych do 3 kolektorów SX 2.51 belki teowe są dzielone i należy je połączyć za 

pomocą specjalnych łączników wchodzących w skład zestawu. 

ZM - Zestawy montażowe SX 
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ZM - Zestawy 
montażowe 
pasują 
do pakietów

• konstrukcja: stal nierdzewna
• belki poziome łączone: aluminium • belki poziome łączone: aluminium

• konstrukcja: stal nierdzewna

WEBER SX 3/400
z 3 kolektorami 
SX 2.51 

• konstrukcja: stal nierdzewna
• belki poziome: aluminium • belki poziome: aluminium

• konstrukcja: stal nierdzewna • konstrukcja: stal nierdzewna

• konstrukcja: stal nierdzewna

• belki poziome: aluminium

• belki poziome łączone: aluminium

WEBER SX 2/300
z 2 kolektorami 
SX 2.51  

HAK 1 
– do dachówek
ceramicznych
falistych

– STANDARDOWY HAK 3 
– do blachodachówki,
onduliny 
falistej

– BLACHODACHÓWKA

HAK 5 
– stosowany
do różnych pokryć 

– SZPILKA

Niestandardowy rodzaj haków:Podstawowy rodzaj haków:

HAK 2 
– do dachówki
ceramicznej płaskiej

– KARPIÓWKA

HAK 4 
– do dachówki
ceramicznej falistej

– FRANKFURCKA

HAK 6 
– do dachówki bitumicznej

– PAPA

HAK 7 - 
– do blachy płaskiej
łączonej na rąbek stojący

RĄBEK STOJĄCY HAK 8 

– do dachówek
ceram. falistych

– STANDARDOWY
WYSOKI

825 zł 1 030 zł 1 340 zł

825 zł 1 185 zł 1 615 zł

21 341 321

21 341 323

21 341 325

21 441 331

21 441 333

21 441 335

21 341 221

21 341 223

21 341 225

21 441 231

21 441 233

21 441 235

21 441 120


