
bramac.ro   |   bmigroup.com/ro

Panouri solare



2



Cuprins

SISTEMUL SOLAR COMPLET BRAMAC  4 – 5

PANOURI SOLARE BRAMAC 6

Panoul solar BSD PRO – soluţia încastrată în acoperiş  6
Avantaje, date tehnice  7 – 9
Panoul solar ARK PRO – soluţia pe acoperiş  10
Avantaje, date tehnice  11 – 13
Principiul de funcţionare a instalaţiei solare - pregătire apă caldă  14
Principiul de funcţionare a instalaţiei solare - aport la încălzire  15
Set solar pentru apă caldă menajeră  16
Set solar pentru apă caldă menajeră şi aport la încălzire  17
Componente ale sistemului solar Bramac - date tehnice  18 – 25

INFORMAŢII GENERALE 26

Reguli de dimensionare. Eficacitate 26
Garanţie şi certificări 27

3



Sistemul solar complet 
Bramac
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Soarele străluceşte pe suprafaţa panoului dvs. solar. 
Dar ce trebuie făcut mai departe?!
Este totul foarte practic, deoarece Bramac oferă soluţia
potrivită, astfel încât pregătirea apei calde menajere 
sau aportul la încălzire devine cu adevărat sistem complet.

Accesați www.bramac.ro pentru a vedea temperatura din  
sistemul solar Bramac în timp real.
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Panoul solar 
BSD PRO

Reg. Nr.  011-7S1753 F
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AVANTAJELE PANOULUI SOLAR:
• Garanţie 10 ani
• Ramă de etanşare îmbunătăţită
• Randament mai mare 82,4%
• Posibilitate legare în serie a două panouri de 10 m2

• Comportament mai bun la temperatura de stagnare
• Posibilitate de montaj de la 22°
• Poziţie optimizată a senzorului de temperatură
• Şorţ etanşare din Metaroll antracit
• Sticlă securizată de 3,2mm
• Absorber din tablă de aluminiu de 0,5 mm
• Sursă de energie nepoluantă şi economică:
 eficienţa panourilor este testată şi în ceea ce priveşte
 aportul la încălzire.
• Certificat Solar Keymark
• Calitate austriacă – BRAMAC înseamnă seriozitate,  
 siguranţă şi încredere!

DATE TEHNICE

Suprafaţă colectoare suprafaţă de aluminiu de înalt  
randament, aplicată sub vacuum

Absorbţie ≥ 95%

Emisie termică ≤ 5%

Ramă aluminiu acoperit cu un strat
protector de 0,8 mm

Culoare (ramă) antracit

Sticlă sticlă de protecţie securizată, 3,2 mm

Izolaţie vată minerală de 50 mm specifică panouri-
lor solare

Racorduri ţevi flexibile din oţel inoxidabil, 
cu o lungime de 60cm, izolate

Grad eficienţă 82,4%

Domeniu de 
utilizare 

- prepararea apei calde menajere   
  (regulă generală: de la 1,5 m² până 
  la 2 m² de colector / -persoană) 
- aport la încălzirea spaţiului locuit 
- încălzire piscine

Potrivit pentru toate tipurile de învelitori convenţionale

Nu există o modalitate mai elegantă de a produce căldură. Panoul solar Bramac - BSD PRO, cu montaj 
încastrat în acoperiş se potriveşte pe orice tip de învelitoare şi se montează foarte uşor datorită ramei 
încorporate.

MONTAJ RAPID!
Maxim 1 h / panou
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Dimensiuni standard, 
caracteristici 
BSD PRO
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DIMENSIUNI ŞI GREUTATE

BSD10E PRO
L x Î: 5403 x 2380 mm
Suprafaţă: 10,2 m2

Greutate: 290 kg

BSD8E PRO
L x Î: 4352 x 2380 mm
Suprafaţă: 8,2 m2

Greutate: 220 kg

BSD6E PRO
L x Î: 3303 x 2380 mm
Suprafaţă: 6,2 m2

Greutate: 160 kg

BSD4E PRO
L x Î: 2402 x 2380 mm
Suprafaţă: 4,1 m2

Greutate: 110 kg

Panoul solar Bramac corespunde celor mai  
moderne tehnologii:
- sticlă de siguranţă structurată şi cu un  
 conţinut scăzut de fier
- suprafaţă de absorbţie intens selectivă
- izolaţie din vată minerală, rezistentă la   
 fluctuaţii de temperatură
- şipci pentru fixarea sticlei, din aluminiu, cu  
 garnitură de cauciuc sintetic
- ramă încorporată în aluminiu
- garanţie 10 ani
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Date tehnice 
BSD PRO

DATE TEHNICE

REZULTATE TEHNICE

DATE TEHNICE
                                                                            

Supraf. brută   Tipul panoului Supraf. de absorbţie    Supraf. vitrată        
   BSD4E PRO           3,70 m2                      3,70 m2                   4,13 m2

   BSD6E PRO           5,50 m2                      5,50 m2                   6,16 m2

   BSD8E PRO           7,50 m2                      7,50 m2                   8,18 m2

   BSD10E PRO         9,20 m2                      9,20 m2                   10,21 m2

                                   Dimensiuni
fără ramă

   BSD4E PRO           2026 x 2039 x 110 mm         2402 x 2380 x 110 mm
   BSD6E PRO           3019 x 2039 x 110 mm         3303 x 2380 x 110 mm
   BSD8E PRO           4012 x 2039 x 110 mm         4352 x 2380 x 110 mm
   BSD10E PRO         5005 x 2039 x 110 mm         5403 x 2380 x 110 mm

   BSD4E PRO           110 kg                                2,10 L               
   BSD6E PRO           160 kg                                3,10 L               
   BSD8E PRO           220 kg                                4,10 L               
   BSD10E PRO         290 kg                                5,10 L               

Aluminium 0,5 mm, hochselektiv 
Vakuum-Sputterbeschichtet,

                                                       Apsorption 95 %, Emission 5 %
                                     Kupfermäander  ø 8 mm laser-

                                                       geschweisst
2/3/4/5 Mäander in Parallelschaltung
50 mm Solar-Steinwolle
Holz

                                                                                                         
   W irkungsgrad 0*                                        82,4 %
   
   Linearer W ärmeverlustkoeffizient a1                3,8  W /m2K                  
   
   Quadratischer W ärmeverlustkoeffizient a2         0,015  W /m2K               

   Einfallswinkel-Korrektorfaktor K (50° )               0,92  % (berechneter W ert)  
   
   Stagnationstemperatur (W /m2 T =  30° )            198°  C (berechneter W ert)  

   Solar Keymark Registernummer                       011-7S1753 F

* Laut Leistungstest EN 12975-2                                                     

Glas ESG-Solarsicherheitsglas 3,2 mm 
eisenarm, strukturiert, gehärtet 

Energietransmission (AM 1,5) 91,5 %
Glasleisten 2-teilig, Alu eloxiert C 35

Dichtung EPDM-Gummi, UV-beständig, 
hitzebeständig

Eindeckrahmen beschichtetes Alu 0,8 mm,
fertig montiert

Farbe Eindeckrahmen Anthrazitgrau, RAL 7016

Anschlüsse 2 flexible Edelstahlwellrohre, 60 cm lang,
gedämmt, Rohrgeometrie passend zu 
Bramac Solar-Verschraubungen und End-
stutzen 18 mm Edelstahl für Schneidring-
verschraubung

Hydraulische Verschaltung Mäander in Parallelschaltung
Durchflussmenge High Flow

1 BSD PRO bis 50 L / m²h
Low Flow
BSD PRO in Serienschaltung 15 L / m²h

Messstutzen für temperaturbeständiger Schlauch ø 10 mm,
Temperaturfühler ca. 615 mm Einführtiefe, Fühler PT1000 mit

1,5 m Kabel bereits vormontiert
Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Einsatzbereich Indachlösung, 20°  bis 80°  Neigung

DATE TEHNICE

REZULTATE TESTE

Dimensiuni
cu ramă

Greutate
panou

Capacitate umplere panou solar
(inclusiv ţeavă racord 60 cm)

Material suprafaţă
de absorbţie

Panoul colar BSD PRO a fost verificat de către Institutul  Arsenal de Cercetare din Viena conform normei 
Europe EN 12975, acesta dovedindu-se a fii soluţia optimă pentru montajul încastrat în acoperiş cu 
ramă încorporată. Mai mult de atât panoul solar Bramac BSD PRO, a fost certificat cu standardul Euro-
pean de calitate „Solar Keymark”.

DATE TEHNICE
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Panoul solar 2,4 m2 
ARK PRO/PRO Slim

Reg. nr. 011-7S2274 F / ARK PRO
Reg. nr. 011-7S2275 F / ARK PRO SLIM 
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DATE TEHNICE

REZULTATE TEHNICEDATE TEHNICE

AVANTAJELE PANOULUI SOLAR:
• Eficienţă mai bună – absorber din aluminiu şi ţevi 
 din cupru
• Sticlă clară securizată
• Vană de aluminiu structurată 
• Montaj uşor fără macara
• Rezistent la intemperii – fără puncte de sudură
• Flexibilitate ridicată – posibilitate de montaj în 
 diferite unghiuri
• 10 ani garanţie şi certificare de calitate Austria Solar
• Certificare Solar Keymark
• Calitate austriaca – Bramac înseamnă seriozitate, 
 siguranţă şi încredere!

Panoul solar BRAMAC – ARK PRO se poate monta pe orice tip şi configuraţie de acoperiş, fiind foarte 
uşor de montat. 

Tip panou solar Supraf. de absorbţie Supraf. vitrată Supraf. brută
ARK PRO 2,20 m² 2,22 m² 2,38 m²
ARK PRO SLIM 2,20 m² 2,22 m² 2,38 m²

Dimensiuni
ARK PRO 2064 x 1154 x 98 mm
ARK PRO SLIM 2064 x 1154 x 68 mm

Greutate panou Capacitate umplere panou solar 
ARK PRO 38 kg 1,57 litri
ARK PRO SLIM 32 kg 1,57 litri

Material suprafaţă Aluminiu de 0,4 mm, strat de 
înaltă fidelitate, aplicat în vacuumde absorbţie

Grad de absorbţie  95%
Emisie termică  5%
Ramă panou ARK PRO vată minerală  solară 40 mm

Geam Geam securizat solar 3,2 mm,
conţinut scăzut de fier, structurat, călit 

Gradul de transmisie a radiaţiei 91 %

Şipci geam Aluminiu, eloxat negru

Racorduri 4 x 22 mm (pt fiecare set de prindere, 
fitinguri, termometru, sensor de 
conectare)

Racord hidraulic tip meandră
Racord hidraulic debit

Protecţie senzor temperatură Direct în agentul termic 
Presiune maximă 10 bar
Amplasare Montajul se poate face pe orice tip de 

învelitoare  tradiţională cu înclinaţii de la 
15° la 90°

Factor de conversie 78,3 %

Coeficient linear de pieredere a căldurii K1 3,3674W/m2K

Coeficient pătratic de pieredere a căldurii K2 0,0166 W/m2K

Unghi de radiaţie factor colector K (50°) 94 %

Temp. în panou în caz de nefuncţionare 189° C

Număr înregistrare Solar Keymark 011-7S2274 F

Meandre de cupru fi 8 mm, sudate cu
laser, 4 posibilităţi de conectare

Absorber

15-50 L/m²h

Ramă panou ARK PRO SLIM vată minerală  solară 30 mm

78,5 %

3,8670W/m2K

0,0181 W/m2K

94 %

189° C

011-7S2275 F

ARK PRO SLIMARK PROTip panou solar Supraf. de absorbţie Supraf. vitrată Supraf. brută
ARK PRO 2,20 m² 2,22 m² 2,38 m²
ARK PRO SLIM 2,20 m² 2,22 m² 2,38 m²

Dimensiuni
ARK PRO 2064 x 1154 x 98 mm
ARK PRO SLIM 2064 x 1154 x 68 mm

Greutate panou Capacitate umplere panou solar 
ARK PRO 38 kg 1,57 litri
ARK PRO SLIM 32 kg 1,57 litri

Material suprafaţă Aluminiu de 0,4 mm, strat de 
înaltă fidelitate, aplicat în vacuumde absorbţie

Grad de absorbţie  95%
Emisie termică  5%
Ramă panou ARK PRO vată minerală  solară 40 mm

Geam Geam securizat solar 3,2 mm,
conţinut scăzut de fier, structurat, călit 

Gradul de transmisie a radiaţiei 91 %

Şipci geam Aluminiu, eloxat negru

Racorduri 4 x 22 mm (pt fiecare set de prindere, 
fitinguri, termometru, sensor de 
conectare)

Racord hidraulic tip meandră
Racord hidraulic debit

Protecţie senzor temperatură Direct în agentul termic 
Presiune maximă 10 bar
Amplasare Montajul se poate face pe orice tip de 

învelitoare  tradiţională cu înclinaţii de la 
15° la 90°

Factor de conversie 78,3 %

Coeficient linear de pieredere a căldurii K1 3,3674W/m2K

Coeficient pătratic de pieredere a căldurii K2 0,0166 W/m2K

Unghi de radiaţie factor colector K (50°) 94 %

Temp. în panou în caz de nefuncţionare 189° C

Număr înregistrare Solar Keymark 011-7S2274 F

Meandre de cupru fi 8 mm, sudate cu
laser, 4 posibilităţi de conectare

Absorber

15-50 L/m²h

Ramă panou ARK PRO SLIM vată minerală  solară 30 mm

78,5 %

3,8670W/m2K

0,0181 W/m2K

94 %

189° C

011-7S2275 F

ARK PRO SLIMARK PRO
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Panou cu montaj pe 
învelitoare şi terasă
ARK PRO 

Dimensiuni / modul mm
(fără ramă etanşare)
Suprafaţă brută / modul
Suprafaţă de absorbţie / modul

Greutate
Capacitate maximă panou solar

2064 x 1154 x 98
2,38 m2

2,20 m2

2,22 m2

38,00 kg
1,57 litri

DIMENSIUNI 
ŞI GREUTATE:
AW K PRO Vertical
L x Î : 1154 x 2064 mm
Suprafaţă: 2,38 m2

Greutate:38, 0 kg Suprafaţă vitrată / modul

1154 mm

20
64

 m
m

98 / 68 mm

Reg. Nr.  011-7S2274 F

X

Căpriori/Set de prindere

Suport solar

0° 1705 – 1845 mm 1705 – 1920 mm

20°

45° 1705 – 2050 mm 2110 mm

55°

X

x

x

x

x

432

Set de prindere 3x 4x 6x

Calculat la 900 mm distanţă faţă de căpriori

65

7x 8x

Set de prindere

Secţiune pro�l de aluminiu
Şurub special

Set de prindere 

Calculat la 900 mm distanţă faţă de căpriori
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Panou cu montaj pe 
învelitoare şi terasă
ARK PRO SLIM

2064 x 1154  mm
2,38 m2

32,0 kg 

1154 x 2064 x 68
2,38 m2

2,20 m2

2,22 m2

32,00 kg
1,57 litri

Dimensiuni / modul mm
(fără ramă etanşare)
Suprafaţă brută / modul
Suprafaţă de absorbţie / modul

Greutate
Capacitate maximă panou solar

DIMENSIUNI 
ŞI GREUTATE:
ARK PRO SLIM
L x Î :
Suprafaţă:
Greutate:

Suprafaţă vitrată / modul

2064 mm

11
54

 m
m

98 / 68  mm

Reg. Nr.  011-7S2275 F

X

32

4x 6x

54

8x 10x

6

12x

BR
A

0° 815 – 1060 mm 1230 mm

20°

45° 815 – 1160 mm 1230 mm

55°

X

x

x

x

x

Căpriori/Set de prindere

Suport solar

Set de prindere 

Calculat la 900 mm distanţă faţă de căpriori

Set de prindere

Secţiune pro�l de aluminiu

Şurub special

Set de prindere 

Calculat la 900 mm distanţă faţă de căpriori

Set de prindere 

Calculat la 900 mm distanţă faţă de căpriori
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Principiul de funcţionare a
instalaţiei solare - 
pregătire apă caldă

PREGATIRE APĂ CALDĂ
Un amestec de apă şi lichid de protecţie contra îngheţului este 
pompat în colector prin intermediul unui circuit închis, şi încălzit cu 
ajutorul energiei solare. 
Dacă temperatura din panou depăşeşte cu 5° temperatura din par-
tea de jos a boilerului, staţia de pompare solară va fi pusă în funcţiune, 
pompând astfel amestecul înapoi în convector unde predă energia 
acumulată. În acest fel se încălzeşte apa din boiler, în timp ce ameste-
cul menţionat anterior este din nou pompat în colector.

Accesați www.bramac.ro pentru a vedea temperatura din sistemul 
solar Bramac în timp real.

 

    2                       3                         4

    4                       5                         6

    6                       7                         8

300 – 400

400 – 500

500 – 600

ca. 6 m2

ca. 8 m2

ca. 10 m2c

c

c

Necesar panouri solare: 1 – 2 m2 panou solar Bramac/ persoană
50 – 100 l capacitate/m2 de suprafaţă colectoare
Bramac recomandă 1,5 m2 de panou solar/persoană.

Număr persoane în gospodărieMărime colector
solar Bramac

Mărime boiler

Co
nc

um
 m

ar
e

Co
nc

um
 m

ed
iu

Co
nc

um
 m

ic

NECESARUL DE PANOURI SOLARE PENTRU
APĂ CALDĂ MENAJERĂ
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Principiul de funcţionare a
instalaţiei solare - aport la 
încălzire

Apă caldă

Bramac - Panou solar 
încastrat în acoperiş

Panou solar cu
montaj pe acoperiş

Boiler cu strat.
compact

centrală

vas de expansiune

instalaţie
de apă

staţie de pompare 
inclusiv automatizare

calorifer

încălzire în 
pardoseală

APORT ÎNCĂLZIRE
Instalaţiile combinate pentru apă caldă menajeră şi
încălzire asigură casei aportul necesar de energie în
perioada de trecere (primăvară - toamnă). 
Cea mai bună premisă pentru un aport eficient la căldură este o 
construcţie ergonomică unde instalaţiile de încălzire reuşesc să 
facă faţă fiind reglate la intensitate minimă.

NECESARUL DE PANOURI SOLARE PENTRU APĂ CALDĂ 
MENAJERĂ ŞI APORT LA ÎNCĂLZIRE 
Aşezare tipică pentru o locuinţă situată într-o zonă cu potenţial 
energetic scazut: sunt necesari aproximativ  1-2 m2 de panou solar 
pentru 10 m2 suprafaţă de încălzit pe lângă aportul de apă caldă 
menajeră.

SFAT BRAMAC
Pentru a face o estimare corectă şi personalizată a nevoilor 
dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de pe ultima 
pagină sau formularul pe care îl veţi găsi pe www.bramac.ro. Veţi 
primi o simulare efectuată cu ajutorul unui program informatic 
special, perfect adaptată situaţiei Dumneavoastră.
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Set solar pentru apă 
caldă menajeră

SET TIP

SET SOLAR APĂ CALDĂ

BSS 4 PRO Panou solar BSD 4E PRO încastrat în învelitoare
-  3, 4 persoane Boiler bivalent solo FW 300 litri izolat

Statie de pompare HE UPM3 15-75 , 2 cai
Unitate de control C R1.3 cu izolație
Vas de expansiune 18 litri (suspendat)
Set de montaj pe perete pentru vas de expansiune
Agent termic solar – un bidon 25 litri

BSS 6 PRO Panou solar BSD 6E PRO încastrat în învelitoare
-  4, 5 persoane Boiler bivalent solo FW 400 litri izolat

Statie de pompare HE UPM3 15-75 , 2 cai
Unitate de control C R1.3 cu izolație
Vas de expansiune 25 litri (suspendat)
Set de montaj pe perete pentru vas de expansiune
Agent termic solar – un bidon 25 litri

BSS 8 PRO Panou solar BSD 8E PRO încastrat în învelitoare
-  5, 6 persoane Boiler bivalent solo FW 500 litri izolat

Statie de pompare HE UPM3 15-75 , 2 cai 
Unitate de control C R1.3 cu izolație
Vas de expansiune 35 litri (fixat pe sol)
Agent termic solar – un bidon 25 litri + un bidon 10 litri

ATENŢIE!
Combinaţiile de sistem de mai sus sunt doar propuneri şi nu pot înlocui o dimensionare corespun-
zătoare a instalaţiei. Vasele de expansiune trebuie să fie în conformitate cu suprafaţa colectoare şi 
cu lungimea conductelor. În cazul tuturor sistemelor mai e nevoie de completări la faţa locului de 
instalaţie (ţevi), material izolator şi material de montaj!

SFAT BRAMAC
Achiziţionaţi concomitent şi vana de amestec pentru
apă caldă menajeră.
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Set solar pentru apă 
caldă menajeră şi aport la 
încălzire

ATENŢIE!
Combinaţiile de sistem de mai sus sunt doar propuneri şi nu pot înlocui o dimensionare corespun-
zătoare a instalaţiei. Vasele de expansiune trebuie să fie în conformitate cu suprafaţa colectoare şi 
cu lungimea conductelor. În cazul tuturor sistemelor mai e nevoie de completări la faţa locului de 
instalaţie (ţevi), material izolator şi material de montaj!

SFAT BRAMAC
Achiziţionaţi concomitent şi vana de amestec pentru
apă caldă menajeră.

SET TIP

SET SOLAR APĂ CALDĂ ȘI APORT ÎNCĂLZIRE

BSS 10 PRO Panou solar BSD 10E PRO încastrat în învelitoare
-  3, 4 persoane
-  suprafaţă de încălzit până la  
    100 m2

Boiler Kombi CW 800 1R izolat
Staţie de pompare HE UPM3 15-75, 2 căi
Unitate de control CR 2 +S5
Vas de expansiune 50 litri (fixat pe sol)
Agent termic solar – două bidoane 25 litri

BSS 6 PRO Panou solar 2xBSD 8E PRO încastrat în învelitoare
-  4, 5 persoane 
-  suprafaţă de încălzit până la  
    150 m2

Boiler cu strat. zonală CW1500 2R izolat
Staţie de pompare HE UPM3 15-75, 2 căi
Unitate de control CR 2 +S5
Vas de expansiune 50 litri (fixat pe sol)
Agent termic solar – două bidoane 25 litri + un bidon 10 litri
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs Date tehnice
Boiler bivalent solo FW 200 litri

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu
şi manta izolatoare Diametru: 540 mm, înălţime: 1432 mm

Boiler bivalent solo FW 300 litri

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu
şi manta izolatoare

Diametru: 600 mm, înălţime: 1834 mm, 
Înălţime-vas înclinat: 1892 mm, 106 kg

Boiler bivalent solo FW 400 litri

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu
şi manta izolatoare

Diametru: 700 mm, înălţime: 1631 mm, 
Înălţime-vas înclinat: 1738 mm, 130 kg

Boiler bivalent solo FW 500 litri

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu
şi manta izolatoare

Diametru: 700 mm, înălţime: 1961 mm, 
Înălţime-vas înclinat: 2044 mm, 160 kg

BOILER BIVALENT SOLO FW
Boilerul Bramac este realizat din oţel de foarte bunã calitate, cu un strat dublu de email. Pentru o rezistenţă ridicată boilerul este utilat 

conform standardelor cu un anod de magneziu. Două schimbătoare de căldură generos dimensionate şi o izolaţie de 50 mm asigură un 

transfer termic optim. 

Informații produs Date tehnice
Boiler Kombi CW800 1R 

emailat cu o serpentină, anod de magneziu 
şi manta izolatoare

Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm, 
Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 226 kg
(datele nu includ izolaţia)

Boiler Kombi CW1000 1R 

emailat, cu o serpentină, anod de magneziu 
şi manta izolatoare

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm, 
Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 252 kg
(datele nu includ izolaţia)

BOILER KOMBI
Bramac boiler cu vas emailat pentru apă menajeră. Pentru o rezistenţă sporită, boilerul combi de la

Bramac, este utilat cu un anod de magneziu.
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs Date tehnice
Boiler cu strat. zonală CW 800 litri 2R 

cu 2 serpentine, cu manta izolatoare 
şi husă inclusă

Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm,
Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 226 kg
(datele nu includ izolaţia)

Boiler cu strat. zonală CW 1000 litri  2R

cu 2 serpentine, cu manta izolatoare 
şi husă inclusă

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 252 kg
(datele nu includ izolaţia)

Boiler cu strat. zonală CW 1500 litri  2R

cu 2 serpentine, cu manta izolatoare 
şi husă inclusă (ambalată separat)

Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 365 kg
(datele nu includ izolaţia)

BRAMAC BOILER CU STRAT. ZONALĂ
Boiler combi pentru pregătirea apei calde menajere şi aport la încălzire cu 2 serpentine.

Datorită schimbătorului de temperatură integrat, apa caldă este igienică şi lipsită de bacterii.

Informații produs Date tehnice
Vas tampon HW 800 litri    

fără serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm,
Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 131 kg
(datele nu includ izolaţia)

Vas tampon HW 1000 litri    

fără serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 138 kg
(datele nu includ izolaţia)

Vas tampon HW 1500 litri    

fără serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă (ambalată separat)
Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 188 kg
(datele nu includ izolaţia)

BRAMAC - VAS TAMPON FĂRĂ SERPENTINĂ
Vasul tampon Bramac fabricat din oţel cu 8 mufe de conectare. La alegere sunt disponibile cu sau fără schimbător de căldură integrat. 

Aripioarele din tablă de redirecţionare asigură o utilizare termică optimă.
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs Date tehnice
Vas tampon HW 800 litri R

cu o serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm,
Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 142 kg
(datele nu includ izolaţia)

Vas tampon HW 1000 litri R

cu o serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 164 kg
(datele nu includ izolaţia)

Vas tampon HW 1500 litri R

cu o serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 210 kg
(datele nu includ izolaţia)

BRAMAC – VAS TAMPON CU O SERPENTINĂ
Vasul tampon Bramac fabricat din oţel cu 8 mufe de conectare. La alegere sunt disponibile cu sau fără schimbător de căldură integrat. 

Aripioarele din tablă de redirecţionare asigură o utilizare termică optimă.

Informații produs Date tehnice
Vas tampon HW 800 litri 2R

cu 2 serpentine, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm,
Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 175 kg
(datele nu includ izolaţia)

Vas tampon HW 1000 litri 2R

cu 2 serpentine, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 196 kg
(datele nu includ izolaţia)

Vas tampon HW 1500 litri 2R

cu 2 serpentine, cu izolaţie şi husă inclusă
Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm,
Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 255 kg
(datele nu includ izolaţia)

BRAMAC – VAS TAMPON CU 2 SERPENTINE
Vasul tampon Bramac fabricat din oţel cu 8 mufe de conectare. La alegere sunt disponibile cu sau fără schimbător de căldură integrat. 

Aripioarele din tablă de redirecţionare asigură o utilizare termică optimă.
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs Date tehnice
Solar – vas de expansiune 18 litri

D: 328 mm, 
I: 306 mm înclinat
Conexiune NW3/4"

Solar – vas de expansiune 25 litri

D: 358 mm, 
I: 359 mm înclinat
Conexiune NW3/4"

Solar – vas de expansiune 35 litri

D: 396 mm, 
I: 416 mm (fixat pe sol sau pe perete)
Conexiune NW3/4"

Solar – vas de expansiune 50 litri

D: 437 mm, 
I: 473 mm (fixat pe sol sau pe perete)
Conexiune NW3/4"

Solar – vas de expansiune 80 litri

D: 519 mm, 
I: 540 mm (fixat pe sol)
Conexiune NW1"

Accesorii pentru Bramac Solar – Vas de expansiune

Set montaj vas expansiune Pentru vas de 18 litri şi 25 litri

Ventil vas expansiune NW/3/4 Pentru vas de 35 litri şi 50 litri

Ventil vas expansiune NW1" Pentru vas de 80 litri

BRAMAC: VAS DE EXPANSIUNE 
Bramac Solar: Vas de expansiune cu membrană rezistentă la temperaturi ridicate. Presiune 2, 5 

bar până la 10 bar presiune de funcţionare.

Este necesară dimensionarea specifică a instalaţiei!
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs Date tehnice
Staţie de pompare HE UPM3 15-75, 2 căi

Fără unitate de control
Înălţime standard ~ 6m, pentru un volum de  până la 13 l/min

Staţie de pompare HE UPM3 15-145, 2 căi

Fără unitate de control
Înălţime maximă ~ 7m, pentru un volum de până la 8-30 l/min

BRAMAC: STAŢIA DE POMPARE
Bramac staţie de pompare cu izolaţie estetică, frână antigravitaţională, ventil de siguranţă 

6 bar, închidere, termometru, compartiment de clătire şi reîncărcare, gură de aerisire 

şi debitmetru.

Informații produs Date tehnice
Rezistenţă electrică EL 3 kW 

Capacitate 3 kW; filet 6/4” cu reglare la 5/4”

Rezistenţă electrică EL 6 kW 

Capacitate 6 kW; filet 6/4” cu reglare la 5/4”

BRAMAC: REZISTENŢĂ ELECTRICĂ
Rezistenţă electrică pentru încălzire temporară (ex. protecţie împotriva ingheţului), regulatorul de temperatură permite reglarea de la 

0˚ până la 90˚, limita de temperatură fiind de 110˚ (cu reglare din  exterior). Nu este potrivită pentru utilizarea in mod continuu (pericol 

pentru depunere de calcar). 
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs Date tehnice

Unitate de control C R1.3 Include 2 senzori de temperatură PT 1000

Unitate de control CR2 + S5 Include 4 senzori de temperatură PT 1000

Unitate de control CR 3

BRAMAC: UNITATE DE CONTROL ŞI ACCESORII 
Bramac Unitate de Control Singulară asigură o reglare optimă a apei încălzite solar şi/sau aport la încălzire. Utilizare 

uşoară datorită tastelor şi afişării digitale. Unitatea de Control Singulară va fi livrată cu senzor colector, senzori pentru 

boiler, material de fixare pe perete şi un prelungitor.

Informații produs Date tehnice

Set furtune inox 15 m

2xØ16, cu izolaţie Furtun de inox 2xDN16, lungime 15 m, cu izolaţie

Set furtune inox 25 m

2xØ16, cu izolaţie Furtun de inox 2xDN16, lungime 25m, cu izolaţie

Set furtune inox 15 m

2xØ20, cu izolaţie Furtun de inox 2xDN20, lungime 15 m, cu izolaţie

Set furtune inox 15 m

2xØ20, cu izolaţie Furtun de inox 2xDN20, lungime 25 m, cu izolaţie

BRAMAC: SET FURTUNE DIN OŢEL INOXIDABIL

Informații produs Date tehnice
Set conexiune furtune inox Ø16

Element de conexiune pentru EWR Flex*, izolat metalic

Set conexiune furtune inox Ø20

Element de conexiune pentru EWR Flex*, izolat metalic

Reducţie Ø16 – ¾˝

Reducţie EWR Flex* DN16, izolat metalic pe ¾˝ AG

Reducţie Ø20 – ¾˝

Reducţie EWR Flex* DN20, izolat metalic pe ¾˝ AG

BRAMAC: REDUCȚII

Set conexiune furtun inox Flex Reducţie Flex
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs Date tehnice
Anod electric pentru boiler

anod electric pentru boiler până la 1000 litri

Lance stratificare boiler

lance stratificare pentru boiler Kombi

Vană amestec MIX DN20

vană amestec cu înşurubare DN 20”

Vană amestec MIX DN25

vană amestec cu inşurubare DN 25”

ACCESORII DIVERSE

Informații produs Date tehnice
Agent termic solar diluat – 10 litri

Agent termic solar diluat, 10 litri

Agent termic solar diluat – 25 litri

Agent termic solar diluat, 25 litri

BRAMAC: AGENT TERMIC SOLAR
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Componente ale 
sistemului solar Bramac

Informații produs

Set de bază ARK

Set montaj cleme metalice

Set îmbinare profil vertical HF

Set montaj vertical HF K2 0°

Set montaj vertical HF K2 20°

Set îmbinare orizontal

Elemente închidere

Set șurub montaj ARK

ACCESORII MONTAJ PANOU SOLAR 2,4 m2
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Reguli de dimensionare
Eficacitate
Instalaţiile pentru apă caldă menajeră trebuie să fie adaptate la 
obiceiurile de consum ale utilizatorilor. Gradul de acoperire anuală 
trebuie să se afle, în funcţie de instalaţie, intre 40% şi 80%. 
Dimensionarea instalaţiilor solare şi prin aceasta înţelegând şi 
dimensionarea suprafeţei colectoare, 
depinde de următorii factori:
• Necesarul de apă caldă
• Necesarul de energie pentru încălzirea locuinţei
 (în cazul în care se doreşte un aport la aceasta)
• Gradul în care se doreşte a fi acoperite nevoile unei
 gospodării prin intermediul energiei solare
• Situare geografică / Climă
• Orientarea şi înclinaţia acoperişului
• Tipul colectorului.

SUPRAFAŢA COLECTOARE
Regula generală stabileşte cca. 1,5 suprafaţă colectoare / 
persoană
Unghiul de înclinaţie a colectoarelor > 20°
Orientare de la Sud-Est până la Sud-Vest.

EXEMPLU:
O locuinţă familială cu patru membri = 160 l necesar apă 
caldă menajeră (4 x 40 l)
Volum boiler = 160 l x 2 = 320 l = boiler de 300 de litri.

Graficul de mai jos vă ajută să determinaţi mai clar suprafaţa colectoare.

SFAT BRAMAC
DIMENSIONAREA: pe baza unui formular de calcul, specialiştii în proiectare Bramac calculează gratuit 
raportul optim dintre suprafaţa colectoare şi volumul boilerului, pentru a le adapta situaţiei Dumneavoastră 
individuale. Pentru detalii, accesaţi www.bramac.ro.

NECESARUL ZILNIC DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ 
(45°) / PERSOANĂ, EXPRIMAT ÎN LITRI
 
 economic mediu mare
 30 - 40  50 - 60 70 - 100

VOLUMUL BOILERULUI
Boilerul trebuie să fie dimensionat în aşa fel încât să existe
o rezervă care să asigure un necesar suplimentar de ener-
gie pentru eventualitatea unei zile cu vreme nefavorabilă.

Accesați www.bramac.ro 
pentru a vedea temperatura 
din sistemul solar Bramac în 
timp real.
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Garanţie şi certificare

KEYMARK SOLAR, CALITATE PENTRU EUROPA

„Keymark solar” este simbolul calităţii panourilor solare valabil în întreaga Europă. Acordarea acestui 
marcaj al calităţii a putut fi posibilă datorită procedurii de certificare a produselor introdusă de Com-
itetul European pentru Normare (CEN), care se bazează pe o normă europeană valabilă.
Pentru ca un panou solar să primească acest marcaj al calităţii, trebuie să existe pe de o parte o verifi-
care completă după norma în vigoare (EN 12975) iar pe de altă parte în procesul de fabricaţie trebuie 
să fie introdus un mecanism de asigurare a calităţii. Important este şi faptul că materialul care trebuie 
verificat, trebuie ridicat din timpul procesului de fabricaţie de către o instanţă independentă (mostră 
de probă). În plus, produsele sunt verificate periodic – aceste verificări periodice sunt obligatorii pentru 
păstrarea certificării „Solar Keymark”.
Sursa: SPF Solarenergy şi Arsenal Research

SIGILIUL AUSTRIA SOLAR – CEA MAI BUNĂ CALITATE ŞI GARANŢIE 
DE DURATĂ

Asociaţia Austria Solar împreună cu instituţiile de cercetare şi verificare arsenal research şi ASIC au 
creat un sigiliu pentru ofertanţii de instalaţii solare termice.
Cine cumpără o instalaţie care are acest sigiliu poate avea încredere că achiziţionează un produs de 
calitate, testat şi construit din materiale care nu dăunează mediului înconjurător. În plus, sigiliul asigură 
o lungă perioadă de garanţie, de cel puţin 10 ani pentru panourile solare. Asociaţia verifică şi corectitu-
dinea şi claritatea instrucţiunilor de utilizare, a protocoalelor de aprobare şi a contractelor de întreţi-
nere. Sigiliul este supravegheat de o comisie independentă. 

Sigiliul – Calitate înseamnă:
 1. O garanţie de cel puţin 10 ani pentru panourile solare
 2. Documentaţie pentru specialişti şi pentru consumatori
 3. Nu dăunează mediului înconjurător – nu conţine freon (FCHC, HFCHC)
 4. Panouri verificate după normele europene, de o instituţie acreditată UE.

GARANŢIA DE 10 ANI BRAMAC
 
Pentru panourile sale solare, Bramac acordă o garanţie de 10 ani. În acest interval înlocuim gratuit din 
depozitul nostru materialele pentru care se dovedeşte încălcarea normelor EN 12975 -1 şi EN 12975 
-2. Bineînţeles, ceilalţi termeni legali ai garanţiei nu sunt limitaţi de această garanţie suplimentară.
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Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L
Str. Europa Unită nr. 5, 550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95 / +40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com

Depozit Bucureşti
Clădirea G, Unitatea G4 din cadrul A1 Business Park, 
Aleea Camilla nr. 15, Comuna Dragomireşti Vale, 
sat Dragomireşti Deal, Autostrada București-Pitești, 
Km 13,5, județul Ilfov
+40 740 37 37 32

Depozit şi fabrică Craiova
Calea Severinului nr. 44, 200609 Craiova
+40 251 307 700

bramac.ro   |   facebook.com/bramac.ro

© Copyright Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L.
Bramac își rezervă dreptul de a efectua modificări  
tehnice  și nu își asumă responsabilitatea pentru 
eventualele erori tipărite.


