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Přepínač otáček4AZC001 21%ks 1 990,00

Přepínač otáček
- 400V / 0, min, maxskladem: 3                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Přepínač otáček s funkcí léto/zima pro AZN-F, AZN-FX 62-634AZF002 21%ks 1 720,00

Přepínač rychlostí s přepínáním léto/zimaskladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Žaluzie svislá AZN 72-734AZV007 21%ks 740,00

Vertikální žaluzie přídavnáskladem: 2                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Žaluzie svislá PA/UT 164PEV016 21%ks 240,00

Žaluzie vertikálnískladem: 3                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Žaluzie svislá PA/UT 264PEV026 21%ks 250,00

Žaluzie vertikálnískladem: 2                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Žaluzie svislá PA/UT 364PEV036 21%ks 290,00

Žaluzie vertikálnískladem: 4                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Žaluzie svislá PA/UT 464PEV046 21%ks 370,00

Žaluzie vertikálnískladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Kryt trubkypříchodu spalovacího vzduchu SDP DN 32 A DN 547000036500 21%ks 180,00
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Koleno DN 54/90 st., Al7000037000 21%ks 290,00

Koleno (oblouk) DN 54/90°skladem: 2                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Koleno DN 54/135°, Al7000037500 21%ks 310,00

Koleno (oblouk) DN 54/135°skladem: 9                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Trubka DN 54/500mm - Al 7000039000 21%ks 250,00

Al trubka DN 54 spalinová, vzduchová 500 mmskladem: 2                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Kryt trubky přívodu spalovacího vzduchu GPU DN 547000061000 21%ks 290,00

Distanční rám pro řadu PE-PR 307000066600 21%ks 470,00

Distanční rámskladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Distanční rám pro řadu PE-PR 507000067600 21%ks 530,00

Distanční rámskladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Koleno DN 32/135°7000070500 21%ks 145,00

Koleno (oblouk) DN 32/135°skladem: 12                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Kryt průchodu střechou, gumový7000072500 21%ks 240,00

Průchodka střechou gumová DN 32skladem: 7                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0
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Koleno DN 54/90 st.7000075500 21%ks 210,00

Koleno DN 54, hliníkový odlitek
- lze použít pouze 1x, použije se na můstekskladem: 7                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Dálkové ovládání (PSW-STRATOS)7000099000 21%ks 1 130,00

Bezdrátový týdenní termostatskladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Dálkové ovládání (PSW-STRATOS)7000099100 21%ks 1 400,00

Bezdrátový týdenní termostatskladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Dálkové ovládání7000154000 21%ks 560,00

Konzola pro PA 16 -> PA 36, otočná, lakovanáKOPA123 21%ks 1 200,00

Konzola otočná
lakovaná, stěnová instalaceskladem: 8                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Konzola pro PA 46, otočná, lakovanáKOPA4 21%ks 1 220,00

Konzola otočná
lakovaná, stěnová instalaceskladem: 8                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Směšovací komora PA 26, 2 ks regulační klapka s táhlemSKPA26 21%ks 7 640,00

Směšovací komora pro PA
- pozink směš. komora, 2x regulační klapka, spojovací táhlo, propojovací VZT potrubí, 
protidešťová žaluzie

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Odkouření DN 32 - vodorovné setTP320P00000 21%ks 1 130,00

Vodorovné odkouřenískladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0
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Odkouření DN 32 - svislé (set)TP32SP00000 21%ks 1 750,00

Sada odkouření DN 32
- 2x zakončení, 2x trubka 1m, 3x trubka 0,5m, 3x koleno 90°, šablona, redukční 
(spojovací) můstek, šrouby, plynový kohout

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Odkouření DN 32 - svislé (set), pouze pro PS 40, 60TP32SS00000 21%ks 2 080,00

Sada odkouření DN 32
2x zakončení, 2x trubka 1m, 3x trubka 0,5 m, 3x koleno 90°, 2x konzoly, šablona, redukční 
(spojovací) můstek, šrouby, plynový kohout

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Odkouření DN 54 - vodorovné setTP540P00000 21%ks 1 200,00

Vodorovné odkouřenískladem: 6                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Zakončení odkouření DN 54, pro montáž z interiéruTP5410A500 21%ks 730,00

Odkouření DN 54 - svislé (set)TP54SP00000 21%ks 2 670,00

Sada odkouření DN 54
- 2x zakončení, 2x trubka 1m, 3x trubka 0,5m, 3x koleno 90°, šablona, redukční 
(spojovací) můstek, 2x redukční kroužek, 2x O kroužek, šrouby, plynový kohout

skladem: 3                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Deska - relé (bez kabelu)1.019321 21%ks 420,00

IMMERGASskladem: 3                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Cirkulační propojovací sada pro 80litrový bojler3.010347 21%ks 580,00

Cirkulační propojovací sada pro AVIO/ZEUS Maior, ZEUS Superior, ZEUS Eco @3.011547 21%ks 590,00

Cirkulační propoj TUV
Instalace do boileru TUV, bez cirkulačního čerpadlaskladem: 30                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Sada by-pass pro AVIO/ZEUS Maior, ZEUS Mini3.011581 21%ks 690,00

Cirkulační propojovací sada HERCULES - HERCULES Condensing (včetně cirkulačního čerpadla)3.011670 21%ks 3 200,00

HERCULES 3 zóny - sada pro tři topné zóny klasické (radiátorové) teploty3.011673 21%ks 6 100,00

Sada by-pass pro NIKE/EOLO Mini, EXTRA Mini3.011848 21%ks 710,00

Termostat ROOM3.012287 21%ks 230,00

Prostorový pokojový termostat
manuální nastavení požadované teplotyskladem: 8                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0



Dealerský ceník B Strana 5
VIPS gas  s.r.o. Rok: 2020IČ: 25428942

DPH%

Tisk vybraných záznamůDne: 23.09.2020

ProdejníKód
bez DPH

Název Jedn.

Sada by-pass pro EXTRA Intra3.012513 21%ks 850,00

HERCULES CONDENSING vysoká / nízká teplota - sada pro jednu zónu klasické teploty (radiáto3.012856 21%ks 7 700,00

HERCULES CONDENSING 3 zóny - sada pro tři topné zóny klasické (radiátorové) teploty3.013279 21%ks 6 450,00

Cirkulační propojovací sada pro 105litrový bojler3.013363 21%ks 320,00

DIM basic - sada pro systémy s velkým obsahem vody3.013882 21%ks 6 020,00

Termostat týdenní, digitální3.014438 21%ks 500,00

skladem: 25                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Expanzní nádoba okruhu TUV pro VICTRIX Zeus3.014492 21%ks 1 100,00

Souprava pro instalaci 3cest. ventilu pro připojení nepř.boileru ke kotli VICTRIX 50 - 1153.015223 21%ks 4 520,00

Sada pro dopojení nepřímotopného zásobníku TUV
instalace pod kotel, pouze pro samostatně instalovaný kotel, NTC čidlo pro snímání 
teploty součástí sady

skladem: 2                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Hydraulický vyrovnávač tlaku pro Victrix 50 - 1153.015224 21%ks 6 200,00

Hydraulický vyrovnávač tlaku
instalace pod kotel, pouze pro samostatně instalovaný kotel, filtr topného systému 
součástí sady

skladem: 3                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Souprava pro hydraulické připojení 2 kotlů VICTRIX 50 do baterie3.015225 21%ks 14 800,00

Sada pro hydraulické propojení dvou kotlů v kaskádě
instalace pro dva kotle v kaskádě, zpětné klapky a uzávěry součástí sadyskladem: 3                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Přídavná souprava pro hydraulické propojení 3. kotle VICTRIX 50 do baterie3.015226 21%ks 8 900,00

Sada pro hydraulické propojení třetího kotle v kaskádě
instalace pro třetí kotel v kaskádě, zpětné klapky a uzávěry soušástí sadyskladem: 5                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Souprava zabezpečovací ISPESL pro kotle VICTRIX 50 v baterii3.015227 21%ks 5 900,00

Zabezpečovací sada ISPESL
pouze pro kotle instalované v kaskádě, horizontální provedenískladem: 3                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Sada připojovací pro MINI NIKE/EOLO 24 kW (X), EOLO/NIKE STAR3.015229 21%ks 550,00

Připojovací sada ke kotli
instalace pod kotelskladem: 16                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0
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Sada připojovací pro NIKE/EOLO/SUP./AVIO/ZEUS/MAIOR3.015407 21%ks 600,00

Sada připojovací pro VICTRIX 263.017494 21%ks 630,00

Připojovací sada ke kotli
instalace pod kotelskladem: 2                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Sada připojovací pro VICTRIX X 12/243.017495 21%ks 460,00

Připojovací sada ke kotli
instalace pod kotelskladem: 16                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Sada připojovací pro VICTRIX SUPERIOR kW X3.019213 21%ks 1 130,00

Sada pro dopojení nepřímotopného zásobníku TUV
instalace do kotle, NTC čidlo pro snímání teploty TUV součástískladem: 5                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Sada připojovací pro EOLO MAIOR 28 kW3.019319 21%ks 620,00

Sada připojovací pro EOLO MAIOR 28 kW X3.019328 21%ks 580,00

skladem: 10                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Sonda snímání teploty okruhu SOLAR3.019374 21%ks 460,00

Sonda snímání teploty okruhu SOLAR
- lze použít pouze s regulací THETAskladem: 3                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Sada montážních prvků3.019724 21%ks 570,00

Termostat programovatelný, bezdrátový, prostorový 3.020357 21%ks 380,00

Sada připojovací pro VICTRIX Zeus 263.020505 21%ks 620,00

Připojovací sada ke kotli
instalace pod kotelskladem: 4                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Cirkulační propojovací sada pro 120litrový bojler3.5115 21%ks 640,00

Termostat TP-83N - bezdrátový7TP83 21%ks 1 360,00

Bezdrátový programovatelný termostat
v dodávce včetně přijímače AC-82skladem: 1                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0
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Termostat TP-98 - bezdrátový7TP98 21%ks 1 290,00

skladem: 7                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Přijímač 2x relé 230VAC-82 21%ks 1 100,00

skladem: 2                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1DBV1 21%ks 1 380,00

Dvoucestný bezpečnostný ventil
pro kotle na tuhá palivaskladem: 10                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Filtr TF1 3/4" mm - odstředivě magnetickýF.59916 21%ks 1 650,00

Hydrocyklónový magnetický filtr
účinné odstranění nečistot z topného systému, jednoduché odkalení zachycených 
usazenin, filtr osazen vnějším závitem 3/4", v základní výbavě kulové uzávěry 3/4", 
rozměry 300x100 mm

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Kabel pro programování systému DAViDGD-04P 21%ks 355,00

Propojovací kabel k programování systému DAViD
USB port pro připojení k PC, kompletní nastavení systému - program GD Link součástí 
dodávky (CD)

skladem: 6                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Termostat EURO, digitální programovatelný, pro všechny typyHUTERMANN93 21%ks 410,00

Týdenní programovatelný termostat
typ ON/OFFskladem: 5                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Příchytka hadičky pro odvod kondenzátuLGR31526 21%ks 0,70

Termostat bezdrátový programovatelný TP-83NTP-83 21%ks 725,00

Programovatelný pokojový termostat
v dodávce bez příjmače AC-82, komunikace s GSM DAViD pomocí rádiového modulu 
GD-04R

skladem: 29                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0



Dealerský ceník B Strana 8
VIPS gas  s.r.o. Rok: 2020IČ: 25428942

DPH%

Tisk vybraných záznamůDne: 23.09.2020

ProdejníKód
bez DPH

Název Jedn.

X100 zkušební sadaX100T 21%sada 110,00

X 100 zkušební sada
Zkušební sada pro stanovení koncentrace inhibitoru Sentinel X100 v topné soustavě. 
Sada obsahuje jednorázové testovací tablety, odměrku a barevný vzor.
Tablety v sadě vystačí na 2 kompletní měření.

skladem: 31                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

SENTINEL X200, přípravek pro snížení hlučnostiX200/01 21%bal 437,00

Přípravek určený pro odstranění hlučnosti kotlů v teplovodních systémech, která je 
způsobena kotelním kamenem
Jestliže se v důsledku usazenin kotelního kamene na teplosměnných plochách objeví 
hlučnost kotle, je nutné do systému aplikovat právě tento přípravek. Tento nekyselinový 
roztok se může použít ve všech typech teplovodních systémů, včetně těch, které obsahují 
hliníkové komponenty.
Sentinel X200 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 
litrů topné vody v soustavě. Doba, za kterou se hlučnost kotle sníží či odstraní, záleží na 
tvrdosti vody a velikosti nánosu vodního kamene.

Přípravek Sentinel X200 by měl být ponechán v topné soustavě.  Voda v systému by měla 
být také ošetřena pomocí inhibitoru Sentinel X100 nebo pomocí inhibovaného prostředku 
proti zamrzání Sentinel X500.

- Odstraňuje již existující minerální úsady
- Možnost použití jako inhibitoru při vysoké tvrdosti vody
- Možnost kombinace s ostatními přípravky Sentinel
- Vhodný pro všechny typy teplovodních systémů
- Ponechává se v topné soustavě
- Použití pro všechny typy kotlů Immergas

skladem: 39                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

SENTINEL X300, směs pro čištění nových topných systémůX300/01 21%bal 383,00

Přípravek je určen k odstranění usazenin a zbytků nečistot po montáži z nových topných 
systémů
Přípravek je určen pro vyčištění nových teplovodních systémů a systémů provozovaných 
méně než 6 měsíců. Odstraňuje z otopných soustav maziva, tuky, oleje a kaly.

Sentinel X300 pasivuje kovové povrchy systémů a pomáhá bránit usazování mědi, které 
často způsobuje vážnou bodovou korozi. Díky neutrální receptuře lze Sentinel X300 použít
u všech typů topných systémů včetně těch, které obsahují hliníkové části.

Přípravek Sentinel X300 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému. Tedy např.
1 litr na 100 litrů topné vody v soustavě. Nejlepších výsledků dosáhnete cirkulací vody při 
běžné provozní teplotě po dobu 1-2 hodin, ne však déle než 4 hodiny. Po vyčištění je 
nutno celý okruh důkladně vypláchnout a zcela vyprázdnit, a poté jej ošetřit inhibitorem 
Sentinel X100 nebo inhibovaným prostředkem proti zamrzání Sentinel X500.

- Odstraňuje nečistoty po montáži nových topných systémů
- Pomáhá chránit před bodovou korozí
- Bez rizika pro teplosměnné plochy kotle
- Aplikace do 6 měsíců od uvedení soustavy do provozu
- Doba proplachu závisí na teplotě
- Vhodný pro všechny typy teplovodních kotlů
- Použití pro všechny typy kotlů Immergas

skladem: 10                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

SENTINEL X500, nemrznoucí směs pro topné systémyX500/05 21%bal 616,00

Inhibovaná nemrznoucí směs pro teplovodní systémy
Víceúčelová inhibovaná nemrznoucí směs představuje účinnou ochranu otopné soustavy 
a kotle před nebezpečím poškození mrazem. Zabraňuje korozi a vzniku kotelního kamene.
Přípravek lze použít ve všech typech uzavřených teplovodních systémů, včetně těch, které
obsahují hliníkové komponenty.

skladem: 11                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0
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Dávkování prostředku Sentinel X500 závisí na úrovni požadované ochrany proti mrazu. 20
litrů přípravku Sentinel X500 přidaného do topného systému s 8 až 10 panelovými 
radiátory zajistí minimální koncentraci inhibitoru koroze a vodního kamene a zároveň 
ochrání před mrazem až do teploty cca -6 °C. 40 litrů zajistí ochranu až do -20 °C. 20% a 
vyšší dávka je zapotřebí k dosažení minimální koncentrace inhibitoru koroze a usazování 
vodního kamene.

- Dlouhá životnost a účinnost v systému
- Minimální toxicita roztoku
- Vysoká teplotní stabilita
- Zabraňuje korozi a vzniku kotelního kamane
- Působí proti tvorbě plynného vodíku
- Dávkování dle požadovaného bodu tuhnutí

SENTINEL X700, pro aplikaci do podlahových systémůX700/01 21%bal 710,00

Přípravek je určen pro aplikaci do podlahových systémů
Přípravek Sentinel X700 je roztok obsahující stabilizovaný biocidní přípravek pro použití v 
systémech podlahového vytápění.
Do nových systémů přidejte 1 litr přípravku během jejich konečného plnění, abyste 
zabránili množení bakterií a plísní. U větších systémů lze produkt dávkovat v poměru 1 litr 
na 300 litrů objemu systému. Nechte systém 30 minut cirkulovat, aby bylo zajištěno jeho 
úplné pokrytí produktem.
Zanesené systémy, které jsou typické slabou cirkulací, zbarvenou vodou nebo silným 
zápachem musí být nejprve vyčištěny a dezinfikovány. Přípravek Sentinel X700 Sentinel 
by měl být dávkován v poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému a ponechán v 
systému alespoň 4 hodiny. Po 4 hodinách by měl být systém vypláchnut a znovu naplněn.

- Účinně likviduje bakterie a plísně
- Odstraňuje usazeniny v podlahových systémech
- Nekorozivní
- Netoxický
- Dlouhodobá ochrana systému
- Snadné a rychlé dávkování

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Regulátor ekvitermní SIEMENS RVS 63.243/109RVS63.243/109 21%ks 3 900,00

Regulátory RVS jsou aplikační regulátory určené pro ekvitermní regulaci plynových kotlů či
jiných zdrojů tepla.
Regulátory RVS jsou aplikační regulátory určené pro řízení plynových kotlů či podobných 
zdrojů tepla. Topné okruhy jsou řízené podle časového programu ekvitermně s možností 
vlivu teploty prostoru. Příprava TUV je zajišťována nabíjecím čerpadlem v nepřímotopném 
zásobníku. Teplota kotle se řídí podle nejvyššího požadavku spotřebičů, čím je zaručen 
ekonomický provoz kotle či kaskády kotlů.
Základní přístroj je samostatný regulátor se vstupními a výstupními svorkami. Nemá k 
dispozici žádné ovládací prvky. Obsluha se provádí pomocí dodávaných doplňkových 
přístrojů, které komunikují bezdrátově nebo jsou propojeny drátově se základním 
přístrojem.

- ekvitermní řízení dvou plynových kondenzačních kotlů IMMERGAS
- 1 x směšovaný topný okruh
- 1 x přímý okruh
- 1 x příprava TUV
- 1 x cirkulace TUV
- 3 x multifunkční výstupy

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Komplet svorek SVS55.199SVS55.199-KOMPLET 21%sada 360,00

Nízkoenergetické oběhové čerpadlo Alpha 2L 15-60 13096984037 21%ks 3 600,00

materiál-pozinkovaná ocelskladem: 2                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0
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ProdejníKód
bez DPH

Název Jedn.

Solární panel CSV s parabolickým zrcadlem01-2009 21%ks 10 000,00

Vakuový sluneční kolektor CSV
vakuová U-trubice, vakuum jako izolant a absorbér, parabolické odrazové zrcadlo, 
celoroční provoz (ohřev TUV + přitápění + ohřev bazénu), selektivní absorpční plocha, 
možná instalace na všechny typy střech

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

T- kus 15mm s kulovým uzávěrem a automatickým odvzdušněním05-0605 21%ks 660,00

skladem: 9                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Šroubení výstupní 15 mm05-1010 21%ks 76,00

skladem: 27                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Plastový kryt na záslepku boční05-1020 21%ks 105,00

skladem: 19                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Šroubení výstupní redukované 15mm na 18 mm06-0001 21%ks 86,00

skladem: 6                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Šroubení výstupní redukované 15mm na 22 mm06-0002 21%ks 85,00

skladem: 23                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Expanze Solar 12/10EXSOL12 21%ks 1 260,00

Expanzní nádoba určená pro solární systém
objem 12l, maximální tlak 10 barskladem: 5                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Expanzní nádoba 12 l, 6 bar solárníEX-SOL12/6 21%ks 715,00

Expanzní nádoba určená pro solární systém
objem 12l, maximální tlak 6 barskladem: 4                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0
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ProdejníKód
bez DPH

Název Jedn.

Expanzní nádoba 18 l, 8 bar solárníEX-SOL18/8 21%ks 730,00

Expanzní nádoba určená pro solární systém
pro solární systémy, 18 l, 8 bar, 3/4“, průměr 270 mm, závěsnéskladem: 2                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Expanze Solar 25/10EXSOL25 21%ks 1 800,00

Expanzní nádoba určená pro solární systém
objem 25l, maximální tlak 10 barskladem: 2                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Expanzní nádoba 25 l, 6 bar solárníEX-SOL25/6 21%ks 920,00

Expanzní nádoba určená pro solární systém
objem 12l, maximální tlak 6 barskladem: 1                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Šroubení svěrné d 22 mmFLS022 21%ks 230,00

Připojovací sada šroubení
- pro 2 kolektory
- svěrné šroubení propojovací DN 22 mm
- zaslepovací šroubení DN 22 mm
- zátka 3/4"
- výstupní šroubení DN 22 mm (vnější závit 3/4")

skladem: 16                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Konzola pro rovnou střechu - 1 kolektor QZB, nové provedeníKKOL1RN 21%ks 1 770,00

Konstrukce pro montáž na rovnou střechu
pro 1 kolektor, pevný úhel 45°, hliníkový profilskladem: 30                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

uTeR čidlo 6mmRCIDLO 21%ks 300,00

Čidlo pro regulaci solárních panelů
průměr čidla 6mmskladem: 114                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Vsuvka dvojitá G 1/2VSG1/2 21%ks 75,00

Dvojitá vsuvka
- délka 50 mm
- DN 15 mm

skladem: 87                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

uTeR-05z bez rozvodniceR05Z 21%ks 1 230,00

Regulace pro TUV nebo bazén
bez svorkovniceskladem: 1                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0
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ProdejníKód
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Název Jedn.

Regulace solární RICOM ENERGY TMK-01RE-TMK-01 21%ks 7 300,00

Solární čerpadlová jednotka s odvzdušňovačem
Solární systémy s nuceným oběhem teplonosné kapaliny, odolná nemrznoucím směsím, 
do 180°C, EEP izolace, tří-rychlostní čerpadlo RS 25/6-3, pojistná sestava 6 bar součástí 
dodávky, kulové ventily včetně teploměrů, regulovatelný průtokoměr, montáž na stěnu

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

uTeRX-05 disp-eRX05DE 21%ks 3 000,00

Regulace pro TUV nebo bazén
včetně displeje, rozvodnice, jističeskladem: 5                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

uTeRX-05 disp-sRX05DS 21%ks 2 850,00

Regulace pro TUV nebo bazén
včetně displeje, rozvodniceskladem: 1                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

uTeRX2-05 disp-eRX205DE 21%ks 2 050,00

Regulace pro TUV a akumulace
včetně displeje, rozvodnice, jističeskladem: 4                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

uTeRX2-05 disp-sRX205DS 21%ks 2 990,00

Regulace pro TUV a akumulace
včetně displeje, rozvodniceskladem: 6                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

uTeRX2-05 disp-zRX205DZ 21%ks 2 700,00

Regulace pro TUV a akumulace
včetně displeje, bez svorkovniceskladem: 2                                                                                                                                                                     

přij. obj.: 0

Tisk vybraných záznamů: Text = doprodej, Stav zásoby = Skladem, X = Moje označené


