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Ring „MI“: kolektory s∏oneczne, czyli ekologiczne ciosy

Stiebel Eltron
Inteligentnie zaprojektowana instalacja,
w której sk∏ad wchodzà kolektory s∏oneczne,
pozwala na wymierne korzyÊci, zapewnia
koszty eksploatacji ograniczone do niezb´dnego minimum i gwarantuje szybkà amortyzacj´.
Takie mo˝liwoÊci dajà kolektory naszej firmy.
Temat kolektorów s∏onecznych
nie jest ju˝ nowoÊcià. Coraz wi´cej
wydawnictw opisuje te urzàdzenia:
budowa, zasady dzia∏ania, koszty inwestycji oraz eksploatacji. Argumentujà, ˝e sà to niewàtpliwie urzàdzenia ekologiczne i dost´pne dla ka˝dego. Przysz∏oÊç sta∏a si´ teraêniejszoÊcià i nikt nie zadaje ju˝ sobie pytania: czy warto? Natomiast nadal
otwartà kwestià pozostaje, jak
w maksymalny sposób mo˝na wykorzystaç naturalnà energi´ cieplnà do
celów u˝ytkowych.
Po∏o˝enie geograficzne Polski gwarantuje do 1900 godzin s∏onecznych
w ciàgu roku, co oznacza mo˝liwoÊç
uzyskania kilku tysi´cy kWh bezp∏atnej energii z jednego tylko kolektora
s∏onecznego marki Stiebel Eltron. Inteligentnie zaprojektowana instalacja
pozwala wi´c na wymierne korzyÊci,
zapewnia koszty eksploatacji ograniczone do niezb´dnego
minimum i gwarantuje
szybkà
amortyzacj´.
Energia s∏oneczna poch∏aniana jest przez wysoko wydajny absorber
p∏askiego kolektora s∏onecznego.
Czynnik
transmisyjny przenosi
ciep∏o instalacjà hydraulicznà do zasobnika. Kolektor s∏oneczny zabezpieczony zosta∏ taflà
szklanà ze szk∏a hartowanego o du˝ej odpornoÊci,
nawet na gradobicie. Tylna cz´Êç kolektora os∏oni´ta jest izolacjà o bardzo niskim wspó∏czynni-
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ku przenikalnoÊci. Uniwersalna kolekcja akcesoriów w postaci zasobników
oraz automatyki i regulatorów pracy,
zapewnia mo˝liwoÊç instalacji na dowolnym pokryciu dachowym i usytuowanie pod odpowiednim kàtem. Kolektory s∏oneczne typu SOL 20 plus
oraz SOL 25 plus przeznaczone sà do
przygotowania wody u˝ytkowej, wody
w basenach i wspomagania centralnego ogrzewania, czyli w ka˝dym obiekcie, gdzie potrzebna jest energia
cieplna. Odpowiednio dobrany system solarny daje mo˝liwoÊç obni˝enia
kosztów pozyskiwania ciep∏a nawet
o 60% w skali roku.

Wybór jest prosty
●

SOL 20 plus
Cechy szczególne - ró˝nice:
- aktywna pow∏oka absorbera,
- moc grzewcza od 0 do 1600 W,

- temperatura spoczynkowa przy
1000 W/m2 do 205°C,
- system równowa˝enia ciÊnienia
w obr´bie absorbera,
- zabezpieczenie przed osiadaniem kurzu na szybie solarnej od
strony wewn´trznej,
- p∏yta szklana o strukturze pryzmatycznej,
- samoczyszczàca powierzchnia zewn´trzna szk∏a,
- materia∏y
kolektora odporne na s∏onà
wod´,
- system uniwersalnych
uszczelnieƒ,
- bardzo prosty
monta˝,
- gwarantowana
szczelnoÊç po∏aci dachowej
zgodnie z ISO 9000.
● SOL 25 plus
Cechy szczególne - ró˝nice:
- parametry identyczne, jak SOL
20 plus,
- moc grzewcza od 0 do 2000 W,
- bardzo prosty monta˝ na po∏aci
dachowej p∏askiej lub pochy∏ej oraz
na fasadzie budynku.

Kolektory
w systemach
Wychodzàc naprzeciw
oczekiwaniom wymagajàcych u˝ytkowników, firma
Stiebel Eltron przygotowa∏a równie˝ specjalnà
ofert´ kompletnych systemów opartych na kolektorach s∏onecznych. Skonfigurowane przez Stiebel
Eltron zestawy do wspó∏pracy z kot∏em (kolektor,
zasobnik, regulator) przystosowane sà do wspó∏pracy z dodatkowymi êród∏awww.instalator.pl

