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Solární systémy
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VYSOCE VÝKONNÝ PLOCHÝ STŘEŠNÍ KOLEKTOR

SOL 27 premium W

SOL 27 premium S

Vysoce výkonné ploché kolektory k instalaci na střechu SOL 27 premium

Kolektory dodáváme v provedení ke svislé nebo vodorovné instalaci. Výrobky jsou tak speciálně konstruovány k pří-
slušnému použití. Laserem svařovaný hliníkový celoplošný absorbér s měděnými trubičkami je opatřen vysoce selek-
tivní vakuovou úpravou povrchu (Miro-Therm). Hydraulické propojení kolektorů je provedeno pomocí násuvných spo-
jů. Antirefl exní povrch z bezpečnostního skla chrání absorbér a zaručuje vysokou úroveň přenosu. Zboku a na zadní 
stěně je kolektor izolován minerální vlnou (černě kašírovaná) s nízkou intenzitou uvolňování plynů. Tento materiál se 
vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí. Hydraulické propojení kolektorů je provedeno pomocí systému násuvných spojů. 
Provoz kolektoru s hotovou směsí vody a glykolu (H-30 L) zajišťuje potřebnou odolnost proti zamrznutí. Kryt kolektoru 
je vyroben z hliníku odolného proti mořské vodě.
» Vysoká účinnost
» Připojovací prvky PROFI CLICK®
» Jednoduché nástrčné spojení
» Antirefl exní sklo
» Nejrůznější možnosti montáže
» Atraktivní design
» Vysoce selektivní povrchová úprava absorbéru k dosažení maximální účinnosti
» Laserem svařované spoje mezi absorbérem a trubičky absorbéru zajišťují bezeztrátový přenos tepla
» Vysoce účinná tepelná izolace zabraňuje vzniku tepelných ztrát

Obj. č. Typ Vhodné pro

230016 SOL 27 premium S Svislá montáž

230017 SOL 27 premium W Vodorovná montáž

Technické údaje

Typ SOL 27 premium S SOL 27 premium W

Provedení na střechu na střechu

Konstrukce Svislá Vodorovná

Úhel 20°...85° 20°...85°

Připojení kolektoru Zástrčkový spoj 22 mm Zástrčkový spoj 22 mm

Celková plocha 2,54 m2 2,54 m2

Aperturní plocha 2,39 m2 2,39 m2

Plocha absorbéru 2,38 m2 2,38 m2

Maximální klidová teplota >210 °C >210 °C

Objem kapaliny 1,5 l 1,83 l

Max. provozní tlak 0,6 MPa 0,6 MPa

Jmenovitý průtok 50...300 l/h 50...300 l/h

Tlakové ztráty při 300 l/h 0,0037 MPa 0,0028 MPa

Výška 2171 mm 1171 mm

Šířka 1171 mm 2171 mm

Hloubka 96 mm 96 mm

Hmotnost 40 kg 40,5 kg

Účinnost 82,3 % 82,5 %




