miesięcznik informacyjno-techniczny

nr 3 (175), marzec 2013

Ring „MI”: OZE - kolektory słoneczne
solary, kolektory, efektywność, płaskie, montaż

Stiebel Eltron
Kolektory słoneczne są nadal jednymi z najbardziej
popularnych rozwiązań w zakresie ograniczania
kosztów produkcji ciepła na cele c.w.u., c.o. oraz
podgrzewu wody basenowej. Stale rosnący popyt,
również dzięki programom dotacyjnym, wymusza
pojawianie się nowych, udoskonalonych rozwiązań technicznych,
które służą poprawie jakości i wydajności produktu, bezpieczeństwa użytkowania oraz ich konkurencyjności cenowej.
Produkty koncernu Stiebel Eltron to
ponad 35-letnie doświadczenie praktyczne i badawcze w dziedzinie wykorzystywania energii słonecznej w sposób bezpośredni (kolektory słoneczne)
i pośredni (pompy ciepła). Zastosowane materiały, wieloletnie doświadczenie oraz najnowocześniejsza technologia produkcji plasują produkty Stiebel
Eltron na najwyższej półce technicznej
i jakościowej z dostępnych na rynku
europejskim. Najlepszym tego przykładem są oferowane płaskie kolektory
słoneczne: SOL 27 Premium, SOL 27
Basic oraz SOL 23 Premium.

Wydajność
w standardzie
Kolektor słoneczny SOL 27 Basic
ma imponujący wskaźnik ceny do wydajności. Docenili to i przekonali się o
tym inwestorzy oraz instalatorzy nie
tylko w Polsce, ale również w Europie, którzy sprawili, że kolektor serii
„basic” jest najczęściej wybieranym
kolektorem spośród dostępnych w
ofercie koncernu Stiebel ELtron.
Dzięki zaawansowanej technologii
sprawność optyczna kolektora wynosi

Klasa Premium
Kolektor słoneczny SOL 27 Premium to prawdziwa klasa Premium
wśród płaskich kolektorów słonecznych dostępnych na rynku. Dzięki
precyzyjnemu połączeniu innowacyjnych materiałów i sprawdzonej technologii produkcji kolektor charakteryzuje się najwyższą efektywnością energetyczną - ponad 83% promieniowania
słonecznego przekształca się w energię użytkową, zwiększając tym samym
efektywność danego systemu ogrzewania. Zastosowanie technologii Profi-Click, czyli szybkiego i pewnego
systemu podłączeniowego bez użycia
narzędzi, sprawia, że montaż systemu
solarnego jest bardzo prosty i generuje oszczędności poprzez skrócenie czasu montażu. Kolektor posiada absorber
o powierzchni 2,38 m², z którego uzyskuje 2000 W mocy grzewczej.
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79%. Z absorbera o powierzchni 2,38
m² uzyskuje moc 1900 W. Ważący zaledwie 38,5 kg kolektor SOL 27 Basic jest łatwy do zainstalowania na
każdym rodzaju dachu, niezależnie od
rodzaju pokrycia.
Kolektory słoneczne SOL 27 Premium i SOL 27 Basic dostępne są w
Pytanie do...
O ile wyższa jest całoroczna sprawność systemu solarnego do wspomagania
przygotowania c.w.u. z wykorzystaniem
kolektorów próżniowych w porównaniu
do systemu z kolektorami płaskimi?

wersji do montażu pionowego i poziomego, dzięki czemu możemy optymalnie wykorzystać każdą dostępną powierzchnię dachu o kącie pochylenia
od 20 do 85°. Dopracowany, pewny i
kompletny system montażowy powoduje, że instalator nie ma żadnych problemów montażowych, a sam montaż
przebiega bardzo sprawnie i szybko.

Najnowsza generacja
Kolektor słoneczny SOL 23 Premium to kolektor najnowszej generacji przeznaczony do montażu w połaci dachowej. Dzięki unikalnej technologii - instalacja jest schowana we
wnęce ramy - kolektor idealnie integruje się z każdym dachem. Kolektor
nie tylko estetycznie wygląda (brak
widocznych przewodów hydraulicznych i połączeń), ale także jest bardzo
wydajny. Jego moc grzewcza przy powierzchni absorbera 2,03 m² wynosi aż
1640 W! Kolektory mogą być łączone
ze sobą szeregowo, obok siebie lub jeden nad drugim. Kolektory słoneczne
SOL 23 Premium posiadają świadectwo badania i certyfikaty niemieckiego TUV oraz znak „Błękitnego Anioła” niemieckiego Urzędu Ochrony
Środowiska za szczególnie wysoką
sprawność i zastosowanie do jego produkcji wyłącznie materiałów niezawierających szkodliwych substancji.

Unikatowe cechy
Wszystkie kolektory słoneczne
Stiebel Eltron wyposażone są w aluminiowy absorber pokryty próżniowo
aktywną i trwałą 3-warstwową, wysokoselektywną powłoką Miro-Therm.
Absorber zabezpiecza ochronna tafla
szklana wykonana ze specjalnego
szkła solarnego o grubości 3,2 mm,
niezawierającego żelaza. Płaskie kolektory słoneczne Stiebel Eltron posiadają szereg unikalnych cech, m.in.
system równoważenia ciśnienia w obwww.instalator.pl
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rębie absorbera, system odpowietrzania, zapobiegający zanieczyszczeniu wewnętrznej powierzchni
kolektora, oraz zabezpieczenie
przed osiadaniem kurzu na szybie
solarnej od strony wewnętrznej.
Zarówno aluminiowa obudowa
kolektorów (aluminium odporne
na działanie wody morskiej), jak
również absorber podlegają pełnemu recyklingowi. Oferowane
kolektory Stiebel Eltron posiadają szereg certyfikatów, m.in. Certyfikat Solar Keymark, co umożliwia skorzystanie z aktualnego
programu dotacji solarnej z NFOŚiGW w wysokości 45%.

Systemy kompletne
Firma Stiebel Eltron jest dostawcą kompletnych systemów
solarnych i, oprócz kolektorów, w
swojej ofercie posiada także pozostałe elementy instalacji solarnej. Bogaty
asortyment produktów pozwala na
budowę najnowocześniejszych syste-

mów solarnych spełniających oczekiwania deweloperów, klientów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych.

Mając na
uwadze fakt,
że oferowane dotychczas
pakiety promocyjne „Wiosenne Pakiety Solarne Ps Basic”
cieszą się dużym
zainteresowaniem,
firma Stiebel Eltron postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i pozostawić pakiety na rok
2013 w niezmienionej formie.
Dotyczy to zarówno bogatego i
kompletnego wyposażenia dodatkowego, jak również ceny!
Pakiety przygotowane pod kątem dostosowania do potrzeb
instalatora i inwestora gwarantują praktycznie bezobsługowe
i bezpieczne użytkowanie systemu
solarnego przez wiele długich lat.
Marek Bosiacki

