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SOL 27 plus – kolektor płaski cieczowy, montaż na połaci dachu
§ sprawność kolektora: 80,4%;
§ powierzchnia brutto: 2,63 m2;
§ powierzchnia absorbera: 2,39 m2;
§ wymiary (dł.×szer.×wys.): 2205×1195×106 mm;
§ ciężar bez czynnika grzewczego: 48,50 kg;
§ maksymalna temperatura postojowa (stagnacji): 213°C;
§ jednostkowe natężenie przepływu czynnika grzewczego przez kolektor w odniesieniu do powierzchni
jednostkowej kolektora: 50–300 dm3/h;
§ absorber: aluminiowy z aktywną wysokoselektywną powłoką z trwałej warstwy Miro-Therm, rury miedziane
zgrzewane laserowo (> 600 punktów na metr);
§ izolacja i obudowa: wełna mineralna klasy WLG 040, rama aluminiowa, jednowarstwowa tafla szklana
gr. 4 mm;
§ samoczyszcząca płyta szklana o strukturze pryzmatycznej;
§ zabezpieczenie przed osiadaniem kurzu na szybie solarnej od strony wewnętrznej;
§ możliwy montaż na już istniejącym dachu niezależnie od jego pokrycia;
§ możliwość pionowego i poziomowego montażu kolektora;
§ stosowany do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w kombinacji z ogrzewaniem wody w basenie
lub wspomaganiem ogrzewania budynku;
§ cena netto: 680 euro.

SOL 23 plus – kolektor płaski cieczowy, montaż w połaci dachu
§ sprawność kolektora: 78,5%
§ powierzchnia brutto: 2,7 m2;
§ powierzchnia absorbera: 2,0 m2;
§ wymiary (dł.×szer.×wys.): 2340×1193×105 mm;
§ ciężar bez czynnika grzewczego: 54 kg;
§ maksymalna temperatura postojowa (stagnacji): 210°C;
§ jednostkowe natężenie przepływu czynnika grzewczego przez kolektor w odniesieniu do powierzchni
jednostkowej kolektora: 50–300 dm3/h;
§ absorber: aluminiowy, pokryty próżniowo aktywną i trwałą 3-warstwową powłoką Micro-Therm;
§ izolacja i obudowa: wełna mineralna gr. 50 mm, rama aluminiowa, jednowarstwowa tafla szklana gr. 3 mm;
§ zabezpieczenie przed osiadaniem kurzu na szybie solarnej od strony wewnętrznej;
§ cechy szczególne: świadectwo badania typu i certyfikaty niemieckiego TÜV oraz DIN CERTICO,
znak „Błękitnego Anioła” niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska za szczególnie wysoką sprawność
i zastosowanie do produkcji kolektora wyłącznie materiałów niezawierających szkodliwych substancji;
§ cena netto: 745 euro.
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KCC-20 – kolektor próżniowy z rurkami cieplnymi
§ powierzchnia brutto: 3,377 m2;
§ powierzchnia absorbera: 1,607 m2;
§ pojemność wodna kolektora: 1,4 dm3;
§ wymiary (dł.×szer.×wys.): 1680×2010×189 mm;
§ ciężar bez czynnika grzewczego: 73 kg;
§ maks. temperatura pracy: 300°C;
§ minimalna temperatura pracy: –40°C;
§ rury próżniowe wykonane ze szkła borokrzemowego;
§ cechy szczególne: certyfikat Solar Keymark, rurki próżniowe pomalowane wielowarstwowo metaliczną farbą
Cermet wykonaną z komponentów pochodzących z recyklingu i umożliwiającą lepsze załamywanie się pasma
promieniowania podczerwonego, możliwość podłączenia kilku kolektorów w jednym rzędzie;
§ cena netto: 1275 zł.
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