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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

  Prezentare generala – Logasol SKS5.0 o noua generatie 

 O noua generatie de panouri plane ermetice din  

     gama Top – SKS5.0 

Suprafaţă: 2,55 m² pentru un randament mai mare 

Sudură Omega: pentru un transfer termic optim; 

combinaţie între robusteţea sudurii cu ultrasunete şi 

liniile de sudură invizibile 

Absorber din sticlă complet etanş: umplut cu argon 

pentru un nivel ridicat de performanţă şi robusteţe 

Absorber : SKT Al/Cu cu strat de acoperire PVD, fără 

cordoane de sudură! 

Carcasă : Carcasă dintr-o bucată cu tehnologie SMC 

(sheet molding compound) 

Design:  Aspect atrăgător datorită noii carcase şi 

ştanţărilor absorberului specifice mărcii 

 

Sudură Omega 

Absorber 

Material 

composite  

Gaz inert 

(Argon) 

Meandra 
Strat Omega 

Sticla 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

  Descrierea, principalele caracteristici şi utilizări ale produsului 

 
     Panou solar Top SKS4.0  Panou solar Top SKS5.0 

 Carcasă dintr-o bucată: 

tehnologie SMC 
 Izolaţie: 50 mm   Absorber Al/Cu: 

cu acoperire PVD 

 Sticlă cu protecţie solară: 3,2 mm 

Colţ din  

plastic 

 

Panou  

posterior 

Ramă din fibră  

de sticlă 
Acoperire  

din sticlă 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

  Descrierea, principalele caracteristici şi utilizări ale produsului 

 

 Carcasă dintr-o bucată cu tehnologie SMC (plastic 

ranforsat cu fibră de sticlă) 

 Mânere pentru o manipulare mai bună  

 Poziţie predefinită a sistemului de montare 

 Aspect mai plăcut şi masa specifică mai mică a 

panoului solar de dimensiuni mai mari  

- panou solar Top vechi: 18,5 kg/m²  

- panou solar Top nou: 17,6 kg/m² 

 Nivel ridicat de robusteţe -> funcţionare fiabilă pe timp 

de iarnă 

 

Carcasa noului panou solar Top SKS5.0  

Răşină 28% Altele 3% Fibră de sticlă 29% 

Material de umplere anorganic 40% 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

  Descrierea, principalele caracteristici şi utilizări ale produsului 

 

Argumente pentru sudura omega cu ultrasunete: 
 Cea mai bună conductivitate termică (cea mai mare 

suprafaţă de contact) 

 Nu influenţează stratul de acoperire (fără cordoane de 

sudură vizibile) 

 Comportament perfect al materialului la dilatările termice  

 Fără risc de coroziune 

 Este evitată pătrunderea ţevilor verticale   

 Oxigenul nu pătrunde în sudură; fără cavităţi 

Argumente pentru sudura cu ultrasunete: 

 Risc redus de coroziune 

 Margini curate la îmbinările de material  

 Oxigenul nu pătrunde în sudură; fără cavităţi 

 

Argumente pentru sudura cu laser: 

 Nu influenţează stratul de acoperire (fără 

cordoane de sudură vizibile) 

 Viteze mari de sudură 

 Nivel ridicat de flexibilitate (geometrie absorber) 

 

Sudura cu laser Sudura cu ultrasunete Sudura Omega cu ultrasunete 

Cea mai bună!!  
Bună. 

Mai bună. 

Noua tehnologie de sudură omega cu ultrasunete 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

  De ce un produs nou? 

 
 Creşterea performanţei panourilor din gama TOP 

 Scăderea greutăţii:  

 reducerea timpului de instalare 

 creşterea flexibilităţii la instalare 

 Design îmbunătăţit 

 Reducerea costurilor de instalare 

 Preluarea sistemului de montare 

 Acelaşi sistem uniform de montare pentru toate panourile solare 

 Aceeaşi tehnologie rapidă de conectare „plug-in”, fără scule 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

  Avantaje şi propuneri unice de vânzare pentru utilizatorii finali 

 Cerinţe Avantaj Motiv 

Utilizarea energiei solare gratuite pentru 

prepararea apei calde menajere sau încălzirea 

locuinţei 

Noua generaţie de panouri solare transformă în mod eficient energia solară 

în căldură utilă 

Un panou solar cu design perfect, care se 

încadrează în mod optim în arhitectura clădirii 

Noua ramă de culoare neagră cu linii de sudură invizibile conferă panoului 

solar un aspect general excepţional. 

Elementele de montare sunt ascunse sub panoul solar şi, prin urmare, nu 

sunt vizibile 

Gamă extinsă de produse şi accesorii pentru 

îndeplinirea tuturor cerinţelor 

2 game de panouri solare (Comfort, Top), numeroase accesorii pentru 

instalare şi conectare 

Suprafaţă suficientă a absorberului, adaptată 

suprafeţei încălzite a clădirii şi cerinţelor 

standardului EEWärmeG (Legea germană privind 

energia regenerabilă) 

O suprafaţă mai mare a panoului solar ne permite să instalăm:  1 panou 

solar Top pentru încălzirea unei suprafeţe a clădirii de până la 121 m² 

2 panouri solare Top pentru încălzirea unei suprafeţe a clădirii de până la 

182 m² 

 

Noul panou solar Top se caracterizează printr-un 

raport mai bun preţ/performanţă (o suprafaţă mai 

mare a panoului solar la acelaşi preţ) 

Suprafaţa brută a noului panou solar TOP este de 2,55 m² (suprafaţa 

panoului vechi: 2,37 m²). Preţul noului panou solar TOP se menţine la 

acelaşi nivel cu cel al vechiului panou. 

Diferite variante de montare pentru o integrare 

armonioasă a panourilor solare în arhitectura 

clădirii 

Pe acoperiş, încastrare în acoperiş, pe acoperiş plan sau faţadă 45°; în 

cazul încastrării în acoperiş, câmp vizual închis, fără îmbinări vizibile 

Panou 

TOP 

vechi: 

2,37 m² 

Panou TOP 

nou:      

2,55 m² 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

  Avantaje şi propuneri unice de vânzare pentru instalatori 

 Cerinţe Avantaj Motiv 

Instalare simplă şi rapidă a noii 

generaţii de panouri solare 

Masa a panoului mai mică de 50 kg; toate panourile solare sunt prevăzute cu tehnologia de conectare 

rapidă „plug-in” pentru racordarea hidraulică fără scule; instalare pe acoperiş doar cu o singură sculă, 

accesorii flexibile pentru montarea pe acoperiş 

Numeroase variante de montare 

pentru aproape orice cerinţă 

Soluţii de montare pe acoperiş, încastrare în acoperiş, pe acoperiş plan sau faţadă 

Fără modificări ale variantelor 

hidraulice şi ale componentelor  

Aceleaşi componente de instalare şi acelaşi concept hidraulic 

Noul panou solar este mai bun şi 

mai uşor de manevrat 

Noul panou solar are un mâner pentru transportul şi manevrarea acestuia pe acoperiş 

 

Panou solar poate fi instalat în 

aproape orice condiţii şi regiune 

Am dezvoltat un panou solar cu un sistem de montare extrem de solid, pentru încărcări din zăpadă de până 

la 2 kN/m² şi la vânt de 1,1 kN/m² (viteză a vântului de aproximativ 151 km/h). Cu ajutorul materialelor de 

montare adiţionale, panoul poate fi montat în regiuni cu încărcări din zăpadă de până la  3,8 kN 

Suprafaţă mai mare a panoului 

solar la acelaşi preţ 

Suprafaţa brută a noului panou solar TOP este de 2,55 m² (suprafaţa panoului vechi: 2,37 m²). Preţul noului 

panou solar TOP se menţine la acelaşi nivel cu cel al vechiului panou. 
Panou 

TOP 

vechi: 

2,37 m² 

Panou TOP 

nou:      

2,55 m² 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

 Prezentarea generală 

 

 

  Ştanţare absorber 

  Panou solar ermetic 

Diferenţiere 

SKS5.0 

Sticlă 

Gaz inert (Argon) 

Material 

compozit închis Absorber 



RBRO/TT  14.05.2009 | © Bosch Thermotechnik GmbH 2008.Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. Jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, 

Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. 
10 

Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Date tehnice 
Variantă SKS5.0-S SKS5.0-W 

Tip de montaj vertical orizontal 

Dimensiuni [mm] 1175 x 2170 x 87 2170 x 1175 x 87 

Suprafaţă brută AG [m²] 2.55 2.55 

Suprafaţă apertură [m²] 2.25 2.25 

Suprafaţă absorber [m²] 2.25 2.25 

Volum absorber Vf [l] 1.61 1.95 

Masa netă [kg] 49 49 

Acoperire 

Coeficient de absorbţie [%] 

Coeficient de emisie [%] 

înalt selectivă (PVD) 

95 ± 2  

5 ± 2 

η0 [%] 82.4 82.9 

k1 [W/m²k] 

k2 [W/m²k²] 

3.467 

0.015 

3.654 

0.017 

Randament panou solar [Wp_th] 1847 1859 

Temperatură stagnare tstg. [°C] 210 210 

Presiune de lucru max. pmax [bar] 10 10 

Debit nominal [l/h] 50 50 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Date tehnice 

Panou solar TOP 

SKS4.0 

Panou solar TOP  

SKS5.0 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare 

Pe acoperiş înclinat  

Încastrat în acoperiş 

Acoperiş plan Faţadă 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 

 Fabricat din aluminiu 

 Pentru tipuri de panouri solare cu montaj 

vertical şi orizontal 

 Tipuri diferite de conectare pentru diverse 

tipuri de acoperiş 

 Conectare flexibilă (cârlig de acoperiş) 

 Instalare rapidă 

 Instalare posibilă cu o singură sculă 

(instalare cu un cârlig de acoperiş) 

 Pentru încărcări din zăpadă de până la 2 

kN/m² şi la vânt de 1,1 kN/m² (viteză a 

vântului de aproximativ 151 km/h) 

 Cu accesorii, panoul poate fi instalat în 

regiuni cu încărcări din zăpadă de până la 

3,1 kN/m² şi la vânt de 1,1 kN/m² 

(viteză a vântului de aproximativ 151 km/h; 

doar pentru tipurile cu montaj vertical) 
Tipuri diferite de conectare pentru diverse tipuri de acoperiş 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 

Set de montare pe acoperiş (extindere) 

Conectare pe 

acoperişuri  

din şindrilă / 

ardezie 

Conectare pe acoperişuri  

din tablă ondulată / metalice 

Set de montare pe acoperiş (de bază) 

38- 59 

mm 

Conectare mai flexibilă (cârlig de acoperiş) pentru acoperişurile 

din ţiglă 

38- 59 

mm 

componente 

noi! 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 

 Design îmbunătăţit: acoperite de 

panoul solar (nu se vede din faţă) 

 Un plus de siguranţă: feedback 

vizual (indicator de culoare verde) 

pentru poziţia corectă a suporturilor 

centrale ale panoului solar 

 

Suport simplu 

Suport dublu 

Sigur Nesigur 

Set de montare (de bază): 

Set de montare (extindere): 

„Indicator” pentru poziţia corectă 

Noile suporturi de fixare: 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 

 

 Fixare însoţită de un clic; fără 

şuruburi sau scule  

 

 

 

 

 Mai flexibil: distanţă de 108 mm 

pentru şina panoului la fiecare 

cârlig 

 Mai sigur: cu 4 cârlige pentru o 

viteză a vântului de aproximativ   

151 km/h 38- 59 mm 38- 59 mm 

108  mm 

108  mm 

Clic 

Noul cârlig de acoperiş: 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 SKS5.0  Montaj pe acoperiş înclinat (vertical) 

Imagine 
Cod accesoriu 

Descriere 
vechi nou 

83077450 8718531017 Set de bază pentru montaj vertical pe acoperiş 

83077470 8718531018 Set de extindere pentru montaj vertical pe acoperiş 

83077500 8718531026 
Set de bază pentru montaj vertical pe acoperiş, cu 

şină auxiliară 

83077502 8718531027 
Set de extindere pentru montaj vertical pe acoperiş, 

cu şină auxiliară 

83077530 8718531028 
Profil pentru încărcare din zăpadă acoperiş din 

ţiglă/plan 

83077534 8718531029 
Profil pentru încărcare din zăpadă acoperiş din 

ardezie/şindrilă 

83077538 8718531030 
Profil pentru încărcare din zăpadă acoperiş din tablă 

ondulată/metalic 

Sunt utilizate aceleaşi 

componente pentru 

panourile solare cu 

montaj vertical din 

gama Confort şi Top!  
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 SKS5.0  Montaj pe acoperiş înclinat (orizontal) 

Imagine 
Cod accesoriu 

Descriere 
vechi nou 

83077452 8718532807 
Set de bază pentru montaj orizontal pe 

acoperiş 

83077472 8718532808 
Set de extindere pentru montaj orizontal 

pe acoperiş 

SKS5.0  Montaj pe acoperiş înclinat  (seturi de prindere) 

Imagine 

Cod accesoriu 

Descriere 
vechi nou 

83001474 8718531024 
Set de prindere pentru acoperişuri din 

ardezie/şindrilă 

83077600 8718531023 
Set de prindere pentru acoperişuri din 

ţiglă/plane 

83077604 8718531025 
Set de prindere pentru acoperişuri din 

tablă ondulată/metalice 

Pentru panourile cu montaj 

orizontal din gama Top sunt 

componente separate!  

Seturile de conectare pe 

acoperiş sunt alcătuite din 

aceleaşi componente pentru 

gama Comfort şi Top!  
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 

Încărcare la vânt: până la 1,1 kN/m² (~151 km/h) 

Încărcare din zăpadă: până la 2,0 kN/m² 

Set de montare pe acoperiş (de bază) 

Set de montare pe acoperiş (extindere) 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

Conectare pe acoperiş 

> 1,1 kN/m² (~151 km/h) 

> 2 kN/m² - 3,1 kN/m² 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

 Profil pentru încărcarea 

din zăpadă/la vânt 

Două elemente suplimentare de conectare sunt 

incluse în „profilul pentru încărcarea din zăpadă” 

 Şină auxiliară pentru setul de bază 

 Şină auxiliară pentru setul de extindere 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş înclinat  

 

Încărcare la vânt: până la 1,1 kN/m² (~151 km/h) 

Încărcare din zăpadă: 2,0 kN/m² 

Distanţa între scândurile acoperişului < 420 mm 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

Set de montare pe acoperiş (de bază) 

Set de montare pe acoperiş (extindere) 

Conectare pe acoperiş 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

 Fabricat din aluminiu cu strat de acoperire, 

antracit 

 

 Pentru tipurile de panouri solare cu montaj 

vertical şi orizontal 

 

 Seturi diferite pentru diverse tipuri de 

acoperiş 

 

 Aspect atrăgător 

 

 Racorduri hidraulice invizibile 

 

 Pentru încărcări din zăpadă de până la 3,8 

kN/m² şi la vânt de 1,1 kN/m² (~151 km/h) 

 

nou! 

Încastrare în acoperiş 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Încastrare în acoperiş 

Set de bază pentru încastrarea în acoperiş 

Set de extindere pentru încastrarea în acoperiş  

Panou solar simplu pentru încastrare în acoperiş 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Încastrare în acoperiş 

SKS5.0  Încastrare în acoperiş (vertical) 

Imagine 

Cod accesoriu 

Descriere 
vechi nou 

83077700 8718532910 
Set de bază pentru încastrarea în acoperiş, 1 

rând vertical, ţiglă/plan 

83077784 8718532913 
Set de bază pentru încastrarea în acoperiş, 1 

rând vertical, ardezie/şindrilă 

83077704 8718532911 
Set de extindere pentru încastrarea în 

acoperiş, 1 rând vertical, ţiglă/plan 

83077786 8718532914 
Set de extindere pentru încastrarea în 

acoperiş, 1 rând vertical, ardezie/şindrilă 

N/A 8718532916 
Set de bază pentru încastrarea în acoperiş, 1 

rând vertical, ţiglă puternic ondulată 

N/A 8718532917 
Set de extindere pentru încastrarea în 

acoperiş, 1 rând vertical, ţiglă puternic 

ondulată 

set de bază pentru 2 panouri solare 

set de extindere cu 

încă 1 panou solar 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Încastrare în acoperiş 

 Panourile solare din gama Confort şi 

Top montate vertical vor utiliza 

aceleaşi piese! 

 Pentru încastrarea orizontală în 

acoperiş sunt prevăzute piese 

separate pentru gama Confort şi Top! 

Piesă 

veche 

pentru 

gama 

Confort 

Piesă 

nouă 

pentru  

gama 

Confort 

şi Top 

Seturi flexibile de încastrare în 

acoperiş (doar montaj vertical) 

pentru gama Confort şi Top 

Şină mediană pe un 

panou solar Top 

Şină mediană pe un 

panou solar Confort 

Şina mediană se potriveşte sub noul 

element de cuplare pentru tabla de 

acoperire (Comfort) 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Încastrare în acoperiş 

SKS5.0  Încastrare în acoperiş (vertical) 1 panou vertical 

Imagine 
Cod accesoriu 

Descriere 
vechi nou 

83077816 8718530980 
Încastrare în acoperiş 1 panou solar, 1 

rând vertical, ţiglă/plan 

83077820 8718530992 
Încastrare în acoperiş 1 panou solar, 1 

rând vertical, ardezie/şindrilă 

N/A 8718531004 
Încastrare în acoperiş 1 panou solar, 1 

rând vertical, ţiglă puternic ondulată 

SKS5.0  Încastrare în acoperiş (orizontal) 1 panou vertical 

Imagine 
Cod  accesoriu 

Descriere 
vechi nou 

83077830 8718532837 
Accesoriu încastrare în acoperiş 1 panou 

solar, 1 rând orizontal, ţiglă/plan 

83077834 8718532840 
Accesoriu încastrare în acoperiş 1 panou 

solar, 1 rând orizontal, ardezie/şindrilă 

N/A 8718532843 

Accesoriu încastrare în acoperiş 1 panou 

solar, 1 rând orizontal, ţiglă puternic 

ondulată 

1 panou 

solar montat 

vertical 

1 panou solar 

montat 

orizontal  
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Încastrare în acoperiş 

SKS5.0  Încastrare în acoperiş (orizontal) 

Imagine 
Cod accesoriu 

Descriere 

vechi nou 

83077750 8718532838 
Accesoriu set de bază pentru încastrare în 

acoperiş, 1 rând orizontal, ţiglă/plan 

83077792 8718532841 
Accesoriu set de bază pentru încastrare în 

acoperiş, 1 rând orizontal, ardezie/şindrilă 

83077754 8718532839 
Accesoriu set de extindere pentru încastrare în 

acoperiş, 1 rând orizontal, ţiglă/plan 

83077794 8718532842 
Accesoriu set de extindere pentru încastrare în 

acoperiş, 1 rând orizontal, ardezie/şindrilă 

N/A 8718532844 
Accesoriu set de bază pentru încastrare în 

acoperiş, 1 rând orizontal, ţiglă puternic ondulată 

N/A 8718532845 
Accesoriu set de extindere pentru încastrare în 

acoperiş, 1 rând orizontal, ţiglă puternic ondulată 

set de bază pentru 2 panouri solare 

set de extindere cu 

încă 1 panou solar 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan 

 Fabricat din aluminiu 

 Pentru tipurile de panouri solare cu montaj vertical şi 

orizontal  

 Înclinare a panoului reglabilă în trepte de 5° 

    montaj vertical: 30° – 60°  

    montaj orizontal: 30° - 45° 

 Fixare cu set de cuve de încărcare sau de către client 

(pe suport extern)  

 Pentru încărcări din zăpadă de până la 2 kN/m² şi la 

vânt de 1,1 kN/m² (~151 km/h) 

 Cu accesoriu pentru încărcări din zăpadă de până la 

3,8 kN/m² şi la vânt de 1,1 kN/m² (~151 km/h) 

set de cuve de încărcare 
suport acoperiş plan 

set de extindere, vertical 

suport acoperiş plan 

set de bază, vertical 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan 

SKS5.0  Instalare pe acoperiş plan (vertical) 

Imagine 
Cod piesă 

Descriere 
vechi nou 

83077650 8718531031 Suport acoperiş plan, set de bază, vertical 

83077652 8718531032 Suport acoperiş plan, set de extindere, vertical 

83077590 8718531036 Şină auxiliară, suport acoperiş plan, vertical 

83077500 8718531026 Şină auxiliară, set de bază, vertical 

83077502 8718531027 Şină auxiliară, set de extindere, vertical 

83077580 8718531035 Suport acoperiş plan, set de cuve de încărcare* 

set de bază, vertical set de extindere, vertical 

şină auxiliară, 

set de extindere 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan 

Viteza vântului ≤151 km/h  

Încărcare din zăpadă ≤ 2 kN/m² 

≤ 151 km/h  

> 2 kN/m² - 3,8 kN/m²  

suport acoperiş plan, set de bază, vertical 

suport acoperiş plan, set de extindere, vertical 

set de cuve de încărcare şină auxiliară, suport acoperiş plan, vertical 

şină auxiliară, set de bază, vertical 

şină auxiliară, set de extindere, vertical 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

şină auxiliară, suport acoperiş plan, vertical 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

Suport acoperiş plan, montaj vertical, fixat cu set de  

tăvi de încărcare 
+ 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan 

şină auxiliară, necesară pentru rândurile cu 3, 5, 7 şi 9 panouri solare 

 Situaţie de utilizare: Viteza vântului ≤151 km/h şi încărcătură din zăpadă ≤ 2 kN/m² *  

suport acoperiş plan, set de bază, vertical suport acoperiş plan, set de extindere, vertical set de tăvi de încărcare 

Panou 1 Panou 2 Panou 3  Panou 4 Panou 5 Panou 6 Panou 7 Panou 8 Panou 9 Panou 10 

900 mm 900 mm 440 mm 900 mm 900 mm 440 mm 

+ 

Suport acoperiş plan, montaj vertical, fixat cu set de  

tăvi de încărcare 

suport acoperiş plan 

tavă de încărcare 

tavă de încărcare 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan 

+ 
Viteza vântului ≤151 km/h 

Încărcare din zăpadă ≤ 2 kN/m² 

≤ 151 km/h 

> 2 kN/m² - 3,8 kN/m² 

suport acoperiş plan, set de bază, vertical 

suport acoperiş plan, set de extindere, vertical şină auxiliară, suport acoperiş plan, vertical 

şină auxiliară, set de bază, vertical 

şină auxiliară, set de extindere, vertical 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

Suport acoperiş plan (vertical) fixat de client 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan / faţadă 

SKS5.0  Instalare pe acoperiş plan (orizontal)  

Imagine 
Cod piesă 

Descriere 
vechi nou 

83077660 8718532809 
Suport acoperiş plan, set de bază, 

orizontal 

83077662 8718532810 
Suport acoperiş plan, set de extindere, 

orizontal 

83077592 8718531037 
Şină auxiliară, suport acoperiş plan, 

orizontal 

83077580 8718531035 
Suport acoperiş plan, set de cuve de 

încărcare* 

Instalare pe faţadă 

Suport orizontal acoperiş plan 

fixat de client 

set de bază set de extindere 

şină auxiliară 

Pe faţadă pot fi montate doar panouri solare 

orizontale! 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan 

Viteza vântului ≤151 km/h; Încărcare din zăpadă ≤ 3,8 kN/m² 

suport acoperiş plan, set de bază, orizontal 

suport acoperiş plan, set de extindere, orizontal 

set de cuve de încărcare 

şină auxiliară, suport acoperiş plan, orizontal 

şină auxiliară, necesară pentru fiecare al doilea panou dintr-un rând  

Exemplu cu 10 panouri solare 

Panou 2 Panou 1 Panou 3 Panou 4 Panou 9 

… 
Panou 10 

+ 
Suport acoperiş plan (orizontal) fixat cu set de  

tăvi de încărcare 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe acoperiş plan 

+ 

Viteza vântului ≤151 km/h 

Încărcare din zăpadă ≤ 2 kN/m² 

≤151 km/h 

> 2 kN/m² - 3,8 kN/m² 

suport acoperiş plan, set de bază, orizontal 

suport acoperiş plan, set de extindere, orizontal 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

şină auxiliară, suport acoperiş plan, orizontal necesară doar la un unghi  

de montare de 30° 

Suport acoperiş plan (orizontal) fixat de client 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Instalare pe faţadă 

Posibilitate de extindere până la 10 panouri solare 

Viteza vântului ≤151 km/h 

Încărcare din zăpadă ≤ 2 kN/m² 

suport acoperiş plan, set de bază, orizontal 

suport acoperiş plan, set de extindere, orizontal 

şină auxiliară, suport acoperiş plan,  

Instalare pe faţadă 

Instalare pe acoperiş plan 

suport acoperiş plan, orizontal pentru … 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Racorduri hidraulice 

Set racordare panou solar  SKS5.0 

Instalare fără 

scule! 
1 

1 
Conector  

panou solar 

1 

1 

1 

1 

2 

Set de racorduri pentru 

instalarea pe şi încastrarea în acoperiş 
Set de racorduri pentru 

instalarea pe acoperiş plan 

Inel de fixare 18 mm 

(1) sau 

filet exterior ¾“ (2) 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Racorduri hidraulice 

set de racorduri pentru 

montarea pe sau încastrarea 

în acoperiş 

- pentru instalarea pe şi 

încastrarea în acoperiş 

-1 pentru fiecare rând de 

panouri solare 

set de racorduri pentru montarea 

pe acoperiş plan  

- pentru instalarea pe acoperiş plan 

-1 pentru fiecare rând de  

panouri solare 

set de conectare pentru 2 

rânduri de panouri solare 

- pentru conectarea a 2 rânduri de 

panouri solare (legare în serie) 

- 1 pentru fiecare rând suplimentar 

set de aerisire 

- pentru evacuarea aerului din 

circuitul solar 

- instalare direct pe panoul solar sau 

sub acoperiş 

- 1 pentru fiecare rând de  

panouri solare 

 
racord între două 

panouri solare 

Racord hidraulic 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Sistem hidraulic panou solar 

Absorber 
Absorber cu meandră dublă din cupru 

Avantaj Motiv 

Performanţă ridicată Curent turbulent deja la debit redus, 

suprafaţă mare absorber, acoperire 

PVD înalt selectivă  

Conectare pe o parte a 

până la cinci panouri 

solare 

Meandră dublă: pierdere de presiune 

în al 5-lea panou < 2% faţă de primul 

panou  este asigurată o curgere 

uniformă în întreg panoul solar(vezi 

slide-ul următor) 

Golire eficientă în caz de 

stagnare 

Racorduri hidraulice în partea 

inferioară şi superioară a panoului 

solar 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Sistem hidraulic panou solar 

Poziţia senzorului panoului solar 

 conectare pe o singură parte 

 număr admis de panouri solare: 1 – 5 

1 rând de panouri solare 

 conectare pe două părţi 

 număr admis de panouri solare: 1 – 10 

Poziţia senzorului panoului solar 

de la… până la… 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Sistem hidraulic panou solar 

 conectare pe o singură parte 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 5 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare  

2 rânduri de panouri solare 

Poziţia senzorului panoului solar Poziţia senzorului panoului solar 

Legare în serie 

 conectare pe două părţi 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 5 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Sistem hidraulic panou solar 

2 rânduri de panouri solare 

Poziţia senzorului panoului solar Poziţia senzorului panoului solar 

Legare în paralel 

 conectare pe o singură parte 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 5 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare doar dacă este reglat debitul în fiecare rând 

 conectare pe două părţi 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 10 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare doar dacă este reglat debitul în fiecare rând 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Sistem hidraulic panou solar 

Poziţia senzorului panoului solar Poziţia senzorului panoului solar 

Legare în paralel 

 conectare pe o singură parte 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 5 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare doar dacă este reglat debitul în fiecare rând  

 conectare pe două părţi 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 10 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare doar dacă este reglat debitul în fiecare rând 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Sistem hidraulic panou solar 

Poziţia senzorului panoului solar Poziţia senzorului panoului solar 

Legare în paralel cu reglare a debitului pe fiecare rând de panouri 

Conectare pe o singură parte 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 5 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare doar dacă este reglat debitul în fiecare rând  

Conectare pe două părţi 

 număr admis de panouri solare pe fiecare rând: 1 – 10 

 două rânduri consecutive pot avea un număr diferit de  

panouri solare doar dacă este reglat debitul în fiecare rând 

...1-10.. 

...1-10.. 

...1-10.. 

Regulator de debit solar 

50 l/h şi panou solar 
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Pret Buderus Logasol SKS5.0 + Accesorii 

Cod produs  Denumire produs Preţ Eur

8718532819 SKS5.0-s - Panou solar Logasol gama top, plan vertical 596

8718532862 SKS5.0-w - Panou solar Logasol gama top, plan orizontal 804

Accesorii racordare panouri solare plane SKS5.0

Cod produs  Denumire produs Preţ Eur

8718532901 Racord panou solar pentru montaj pe/sau încastrat în acoperiş SKS5.0 100

8718532904 Racord panou solar pentru acoperiş plan SKS5.0 64

8718532816 FS7-2 - Racord pentru cuplare rânduri în serie panou solar SKS5.0 90

8718532817 ELT6-2 - Aerisitor panou solar SKS5.0 96

Accesorii de montaj panouri solare plane SKS5.0 pe acoperiş înclinat

Cod produs  Denumire produs Preţ Eur

8718531017 FKA5-2 - Console de bază montaj pe acoperiş înclinat ţiglă/tablă, panou solar vertical SKS5.0 72

8718531018 FKA6-2 - Console de extindere montaj pe acoperiş înclinat ţiglă/tablă, panou solar vertical SKS5.0 72

8718532807 FKA7-2T - Console de bază montaj pe acoperiş înclinat ţiglă/tablă, panou solar orizontal SKS5.0 95

8718532808 FKA8-2T - Console de extindere montaj pe acoperiş înclinat ţiglă/tablă, panou solar orizontal SKS5.0 95

8718531023 FKA3-2 - Set de montaj pe acoperiş înclinat ţiglă, panou solar vertical/orizontal SKS5.0 51

8718531025 FKA4-2 - Set de montaj pe acoperiş înclinat tablă, panou solar vertical/orizontal SKS5.0 83
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Pret Buderus Logasol SKS5.0 + Accesorii 

Accesorii de montaj panouri solare plane SKS5.0 în acoperiş înclinat (încastrat)

Cod produs  Denumire produs Preţ Eur

8718532910 FKI5-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă ceramică / ţiglă ceramică "solzi"  pentru 2 panouri verticale SKS5.0 661

8718532913 FKI17-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ardezie / sindrila pentru 2 panouri verticale SKS5.0 609

8718532911 FKI6-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă ceramică / ţiglă ceramică "solzi"  pentru fiecare panou vertical, începând cu al 3-lea panou SKS5.0 325

8718532914 FKI18-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ardezie / sindrila pentru fiecare panou vertical, începând cu al 3-lea panou SKS5.0 302

8718532916 Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă puternic ondulată, pentru 2 panouri verticale SKS5.0 981

8718532917 Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă puternic ondulată pentru fiecare panou vertical, începând cu al 3-lea panou SKS5.0 494

8718530980 FKI3-2 - Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă ceramică / ţiglă ceramică "solzi" pentru un singur panou vertical SKS5.0 272

8718530992 FKI15-2 - Set montaj încastrat în acoperiş ardezie / sindrila pentru un singur panou vertical SKS5.0 423

8718531004 Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă puternic ondulată pentru un singur panou vertical SKS5.0 673

8718532837 FKI9-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă ceramică / ţiglă ceramică "solzi" pentru un singur panou orizontal SKS5.0 612

8718532840 FKI21-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ardezie / sindrila pentru un singur panou orizontal SKS5.0 612

8718532843 Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă puternic ondulată pentru un singur panou orizontal SKS5.0 950

8718532838 FKI11-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă ceramică / ţiglă ceramică "solzi" pentru 2 panouri orizontale SKS5.0 883

8718532841 FKI23-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ardezie / sindrila pentru 2 panouri orizontale SKS5.0 903

8718532844 Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă puternic ondulată pentru 2 panouri orizontale SKS5.0 1.153

8718532839 FKI12-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă ceramică / ţiglă ceramică "solzi" pentru fiecare panou orizontal, începând cu al 3-lea panou SKS5.0 443

8718532842 FKI24-2T - Set montaj încastrat în acoperiş ardezie / sindrila pentru fiecare panou orizontal, începând cu al 3-lea panou SKS5.0 446

8718532845 Set montaj încastrat în acoperiş ţiglă puternic ondulată pentru fiecare panou orizontal, începând cu al 3-lea panou SKS5.0 646
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Pret Buderus Logasol SKS5.0 + Accesorii 

Accesorii de montaj panouri solare plane SKS5.0 pe acoperiş plan

Cod produs Denumire Preţ Eur

8718531031 FKF3-2 - Set montaj de bază pe acoperiş plan, panou solar vertical SKS5.0 246

8718531032 FKF4-2 - Set montaj de extindere pe acoperiş plan, panou solar vertical SKS5.0 176

8718531036 FKF8-2 - Suport suplimentar de extindere pe acoperiş plan, panou solar vertical SKS5.0 163

8718531026 FKA11-2 - Şină suplimentară montaj pentru primul panou vertical dintr-un rând de panouri SKS5.0 39

8718531027 FKA12-2 - Şină suplimentară montaj pentru fiecare panou vertical, începând cu al 2-lea panou SKS5.0 39

8718531035 FKF7-2 - Set tăvi pentru balast susţinere panou pe acoperiş plan SKS5.0 120

Accesorii de montaj panouri solare plane SKS5.0 pe acoperiş plan / fatada

Cod produs Denumire Preţ Eur

8718532809 FKF5-2T - Set montaj de bază pe acoperiş plan/fatada, panou solar orizontal SKS5.0 245

8718532810 FKF6-2T - Set montaj de extindere pe acoperiş plan/fatada, panou solar orizontal SKS5.0 218

8718531037 FKF9-2 - Suport suplimentar de extindere pe acoperiş plan/fatada, panou solar orizontal SKS5.0 107

8718531035 FKF7-2 - Set tăvi pentru balast susţinere panou pe pe acoperiş plan/fatada SKS5.0 120
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Termotehnică 

Buderus Logasol SKS5.0 

Disponibilitate si comanda Buderus Logasol SKS5.0 

Panourile solare plane Buderus Logasol SKS5.0 

sunt disponibile pentru comanda si livrare pe 

masura ce stocul gamei actuale SKS4.0 este 

epuizat. 
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Noutăţi de la Buderus în gama de panouri solare plane 

Comorasu Andrei – Product Manager Regional 

24/03/2015 


