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Colector tubular CPC

Număr de înregistrare: 011‐7S212 R
Îndeplinește toate condițiile pentru promovarea în
programul de stimulare a pieței (MAP) la Biroul
Federal de Economie și Control al Exporturilor
(BAFA).
Îndeplinește toate condițiile în vederea obligației
de construcție regenerabilă conform Legii termice al
energiei regenerabile.

CPC‐colector tubular pentru o stație de cercetare din Antarctica

Colector tubular CPC

CPC 12

Tip montare

2,16

3,21

Suprafață de apertură m²

1,89

2,84

12

18

Numărul tuburilor colectoare
Înălțime mm

A

1603

1603

Lățime cu racord mm

B

1423

2083

Lățime mm

C

1358

2018

Adâncime mm

D

140

140

43

65

1,74

2,60

Conținut colector litru
Presiunea maximă de funcționare bar

6

6

Temperatură de stagnare °C

249

249

Randament maxim Modul Wpeak (G*=1000W/m², η0)

1357
0,718

Coeficientul de transfer termic a1 W/(m²K)

0,974

Coeficientul de transfer termic a2 W/(m²K²)

0,005

Sticla tuburilor colectoare
Racorduri
Absorbitor cu tehnologie vid
Strat absorbant

CU 18 x 1,0
U‐tub CU
Selectiv v AL‐N/AL
Lustruit, lucios
Aluminiu
Vată minerală termică
DIN EN 12975

Interconectare hidraulică
Distanța dintre colectori
Înclinația permisă pentru colectori
Dimensiunea de colectoare recomandată
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A

0,87

Carcasă

Norma

B
C

Sticlă securizată

Oglindă CPC

Colectori izolație termică

A

2039

Factor de conversie η0

Factorul de corectare a unghiului IAM50

D

Acoperiș (acoperiș înclinat/plat)

Suprafață brută m²

Greutate proprie kg

B
C

CPC 18

Tehnologie solară

max. 6 colectori pe un rând
ca. 50 mm
15°‐65° (set suporți disponibili)
50 litrii/m² suprafață colectoare

Modificări tehnice și greșeli rezervate. © Solarbayer GmbH [31.12]

Durabil – Robust – Puternic

Randament ridicat prin tehnologia CPC
Utilizarea perfectă a energiei solare termice
Datorită caracteristicelor sale remarcabile optice și tehnice, colectorul tubular vidat CPC se evidențiază
din masa mare de tuburi standard. Tuburile tari ale absorbitoeului de 58 mm pot fi înlocuite
individual cu ușurință și asigură randament ridicat de energie termică solară.
În special în medii de operare extreme, cu temperaturi foarte ridicate, colectorul tubular își
atinge randamentul maxim de căldură datorită construcției ingenioase. O oglindă specială
în spatele tuburilor cu un punct de ardere poziționat optim dirijează razele solare în mod
ideal pe tuburile absorbitorului chiar și în cazul unor unghiuri diferite. Vidul tuburilor este
similar cu un termos, într-un tub de sticlă cu înveliș dublu de înaltă calitate. Astfel vidul
este protejat în mod special.
În colectoarele noastre CPC se folosesc exclusiv materiale de înaltă calitate, de exemplu: harpe din
cupru și tuburi colectoare testate pe termen lung. Prin fixarea inteligentă a tuburilor individuale
cu privire la conducerea înainte/înapoi este asigurată o evacuare uniformă a căldurii pentru toate
tuburile individuale. Datorită decalajului special, inductiv, de lipire cu aliaj dur al fantei inelare este
posibilă o fixare foarte sigură a harpei de tuburile colectoare. Astfel este asigurată și o construcție de
durată. Bine-cunoscutul produs Solarbayer, de înaltă calitate și durată lungă de viață sunt astfel
garantate și aici.
Decizia privind folosirea colectoarelor plate sau tubulare este mai mult un scop de utilizare.
Cele mai mari avantaje ale colectorului tubular sunt în principal în domeniul producerii căldurii
și în cel al răcirii termice.
În cele din urmă sistemul complet decide eficiența generală a sistemului. Funcționarea unei
instalații solare este întotdeauna asigurată de funcționarea tuturor componentelor sale interne.
Colectoarele noastre solare, igienice și cu stratificație precum și întreaga tehnică de reglare
Solarbayer garantează o eficiență la cel mai înalt nivel.
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Descriere pe scurt
Randament maxim cu ajutorul tuburilor vidate
Ideal când există temperaturi
mai înalte
Întotdeauna un punct de ardere optim cu
ajutorul oglinzii CPC
Strat absorbant de mare selectivitate
Randamente înalte chiar și în condiții
de lumină difuză
Tuburile se pot schimba ușor, fără a fi nevoie
de golirea circuitului solar
O lungă durată de viață a tuburilor vidate,
vidul este protejat ermetic de influențele
mediului înconjurător
Ușor de montat, instalat

Fiecare tub în parte
este străbătut în
sistemul Tichelmann

Sistem Clip, simplu
de schimbat

Tubul vidat reține
căldura în sistem
precum un termos

Tehnologia CPC pentru
cele mai bune valori de randament

La aceste colectoare de înaltă performanță trebuie căutate și atașate doar cele mai
puternice recipiente (stratificare și capacitatea de schimbare a căldurii).
Doar așa se poate atinge o eficiență optimă a sistemului.

*Condițiile pentru garanții extinse sunt disponibile la cerere

Modificări tehnice și greșeli rezervate. © Solarbayer GmbH [31.12]
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Colector plat PremiumPlus

Număr de înregistrare: 011‐7S756 F
Îndeplineste toate condițiile pentru promovarea în
programul de stimulare a pieței(MAP) la Biroul
Federal de Economie și Control al Exporturilor
(BAFA).
Îndeplinește toate condițiile în vederea obligației
de construcție regenerabilă conform Legii termice al
energiei regenerabile.

Colector plat PremiumPlus

PremiumPlus 2.01

Tip montare

PremiumPlus 2.86

Acoperiș (acoperiș înclinat/plat)

Suprafață brută m²

2,01

2,86

2,86

Suprafață de absorbție m²

1,863

2,684

2,684

Suprafață de apertură m²

1,859

2,692

2,692

Înălțime mm

A

1600

2270

1260

Lățime mm

B

1260

1260

2270

Adâncime mm

C

99

99

99

Distanță înainte/înapoi mm

D

1452

2122

1112

32

46

46

1,97

2,52

2,52

Greutate proprie kg
Conținut colector litru
Presiunea maximă de funcționare bar

6

6

6

Temperatură de stagnare °C

184,6

184,6

184,6

Randament maxim pro Modul Wpeak (G*=1000W/m², η0)

1435

2080

2080

Factor de conversie η0

0,773

Coeficientul de transfer termic a1 W/(m²K)

3,675

Coeficientul de transfer termic a2 W/(m²K²)

0,007

Factor de corectare a unghiului IAM50
Racorduri
Strat absorbant

B

PremiumPlus 2.86 W

A

PremiumPlus
2.01

D

C

B

A

PremiumPlus
2.86

D

0,901
CU 22 x 0,8 mm

C

TiNOx, de mare selectivitate
B

Alcătuire absorbitor
Carcasă

Cupru, sudare ultrasonică, formă șerpuită
Aluminiu, negru eloxat

Peretele din spate
Izolație

Tablă de aluminiu
Vată minerală, 50 mm

Sticla colectorului
Norma

A

PremiumPlus
2.86 W

D

Sticlă solară securizată, 3,2 mm
DIN EN 12975
C

Interconectare hidraulică

max. 15 colectori pe un rând

Distanța dintre colectori

ca. 76 mm

Înclinația permisă pentru colectori
Dimensiunea de colectare recomandată
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25°‐65° (set suporți disponibili)
50 litrii/m² colectoare

Modificări tehnice și greșeli rezervate. © Solarbayer GmbH [31.12]

Durabil – Robust – Puternic

Colector performant de clasă înaltă
Performanță pentru câmpuri mari de colectori
Colectoarele plate performante Solarbayer din seria PremiumPlus se numără printre cele mai performante și
puternice colectoare disponibile în prezent pe piață. Design-ul elegant și randamentul ridicat caracterizează
structura acestui tip de colector. Calitățile deosebite de absorbție ajută să colectați o cantitate maximă de căldură.
Această serie de colectoare poate fi livrată în trei mărimi. PremiumPlus 2.01 este utilizat în
principal în condiții de construcții înguste, de exemplu pe lucarne. PremiumPlus 2.86 este
prima alegere pentru a monta cu ușurință pe suprafețe mai mari. PremiumPlus 2.86W este
ideal pentru instalarea pe acoperiș plat datorită înălțimii sale reduse. Sistemele solare de la
Solarbayer cu colectoare performante și componentele sistemului acoperă în medie anuală până
la 70% din consumul de energie pentru încălzirea apei potabile. În lunile de vară energia solară
este suficientă pentru a acoperi aproape în totalitate necesarul pentru încălzirea apei potabile.
Datorită temperaturilor de intrare scăzute ale apei potabile din rețeaua publică, precum și pe
baza calităților excepționale ale colectoarelor, se colectează o cantitate suficientă de energie
chiar și în lunile de iarnă. Apa este preîncălzită, în timpul iernii trebuie încălzită numai
cantitatea rămasă.
Colectoarele noastre de înaltă performanță au fost special dezvoltate pentru funcționarea în instalații cu încălzire
asistată. Acest lucru reduce considerabil costurile, de exemplu
la petrol și gaz, și reduce dependența de
combustibili fosili.
Tehnica specială de montaj a
colectoarelor permite ansamblarea
și în zonele mai înalte cu zăpadă cu
condiția unei substructuri adecvate.
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Descriere pe scurt

În schiță se poate vedea forma
șerpuită, sinoasă a tubului din cupru
Solarbayer. Avantajele deosebite ale
acestei structuri sunt pe lângă
randamentul ridicat, structura hidraulică
simplă, a unor câmpuri mai mari de colectoare pe un rând și golirea automată a colectoarelor în starea de repaus (stagnare) a instalației.

Sticlă solara securizată și structurată pentru un
randament mai ridicat
Captator din cupru foarte selectiv cu strat
ecologic Tinox, sudate ultrasonic
Tuburi din cupru în formă șerpuită,
sinuoasă Solarbayer
Izolație de calitate cu vată minerală
de 50 mm
Profil stabil de aluminiu cu cadru
dublu, negru eloxat
Materiale rezistente la intempenii și
ultraviolete
Colector cu conector flexibil din oțel
inoxidabil pentru compensarea dilatării termice
Ușor de montat, instalat

Racorduri standard
DieseBeispieledienennuralsMontagevorschlagundersetzenkeinefachtechnischePlanung!
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F

F

Pe un singur rând

F

F

Pe trei rânduri(Tichelmann)
F

Pe două rânduri
Pe două rânduri (Tichelmann)
Racord cu 4 tuburi și silfoane din oțel inoxidabil, legături
rezistente la torsiune. Drenarea automată la stagnare, mediul
este evidențiat aproape în întregime la stagnare,
asigurându-se astfel o siguranță absolută a funcționării
și protecție îndelungată a instalației.
Ansamblul corect al senzorului la acest tip de colector este
mereu la evacuarea colectorului, dreapta sus (instalație fierbinte)

Modificări tehnice și greșeli rezervate. © Solarbayer GmbH [31.12]

*Condițiile pentru garanții extinse sunt disponibile la cerere

Pe mai multe rânduri(Tichelmann)

Tehnologie solară
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Colector montare în acoperiș PremiumFlair

Număr de înregistrare: 036BN/0
Îndeplineste toate condițiile pentru promovarea în
programul de stimulare a pieței(MAP) la Biroul
Federal de Economie și Control al Exporturilor
(BAFA).
Îndeplinește toate condițiile în vederea obligației
de construcție regenerabilă conform Legii termice al
energiei regenerabile.

Colector montare în acoperiș PremiumFlair
Tip montare

Acoperiș

Suprafață brută m²

2,54

Suprafață de absorbție m²

2,20

Suprafață de apertură m²

2,30

Înălțime mm

A

2170

Lățime mm

B

1170

Distanță înainte/înapoi mm

C

1058

Adâncime mm

D

100

Greutate proprie kg

59

Conținut colector litru

1,4

Temperatură maximă de funcționare bar

10

Temperatură de stagnare °C.

194

Randament maxim pro Modul Wpeak (G*=1000W/m², η0)

1848

Factor de conversie η0

0,803

Coeficientul de transfer termic a1 W/(m²K)

3,84

Coeficientul de transfer termic a2 W/(m²K²)

0,0118

Factor de colectare a unghiului IAM50
Racorduri
Strat absorbant
Alcătuire absorbitor
Carcasă

A

B

0,93
CU 22 x 1,0 mm
TiNOx, de mare selectivitate
Cupru, absorbitor harpă, sudare sonică
Lamele din molid cu legare Finger-Joint, 27 mm

Peretele din spate

PFL 4 mm

Izolație termică

Vată minerală, 50 mm

Sticlă colector
Normă

Sticlă solară securizată de mare selectivitate, 4 mm
DIN EN 12975

Interconectare hidraulică
Înclinația permisă a colectorului
Dimensiunea de colectare recomandată

6

C

PremiumFlair 2.54

Tehnologie solară

max. 6 colectori pe un rând
25°‐65°
50 litrii/m² suprafață colector

Modificări tehnice și greșeli rezervate. © Solarbayer GmbH [31.12]
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Durabil– Robust – Puternic

Alternativă optică –
Design inovator combinat cu calitate
și performanță
Dumneavoastră decideți dacă din motive optice preferați un colector PremiumFlair pentru
interiorul acoperișului. Am modificat, optimizat tehnica interiorului acoperișului dovedită deja
pe piață, în ceea ce privește calitățile performante și siguranța funcționării în așa fel încât acestea
corespund în momentul de față și standardelor de calitate mult peste medie ale casei Solarbayer.
Durata lungă de viață a produselor Solarbayer este garantată și aici.
Datorită absorbitorul din cupru cu harpă dublă acoperit cu Tinox și cu distantă mică intre tuburi de la
Solarbayer acesta garantează un randament ridicat de energie solară termică.
Tabla flexibilă și adaptată la cele mai frecvente țigle, în conformitate cu normele tehnice de comerț și
din domeniul construcțiilor de acoperișuri, garantează o tranziție corespunzătoare de la câmpul
colectorului la acoperișul existent. Sunt disponibile seturi de tablă
pentru toate tipurile de acoperiș.
Luând în considerare toate măsurile de siguranță necesare pentru lucrările acoperișului, precum și
respectarea instrucțiunilor detaliate de montaj, instalarea este foarte simplu de executat.
Fuziunea hidraulică a colectoarelor este realizabilă în condiții de siguranță cu componentele de legătură
livrate. Colectoarele pot fi montate în funcție de spațiul disponibil pe acoperiș
în toate formele și combinațiile montabile. Vă rugăm să specificați
în cadrul comenzii Dumneavoastră forma dorită (ex. un desen
simplu). Noi vă ansamblăm componentele potrivite.
Utilizarea colectoarelor în interiorul acoperișului
oferă avantaje în special la construcțiile noi și
reparațiile acoperișului, deoarece prin montajul
în acoperiș costurile pentru țiglă sunt reduse
considerabil. În zonele încărcate cu zăpadă colectorii
din interiorul acoperișului reprezintă un tip de
montaj deosebit de avantajos din punct de vedere
static. Protecția sigură a conductelor și a cablurilor
senzorilor împotriva radiațiilor ultraviolete și deteriorării cauzate de mușcături de animale constituie
alte avantaje ale colectoarelor din interiorul acoperișului.
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Descriere pe scurt
Integrare ideală în suprafața acoperișului
Absorbitor de cupru, cu strat acoperit
Tinox de mare selectivitate
Distanță mică a harpei
Tehnologie recent dezvoltată pentru colectorul plat
Sticlă solară securizată
Materiale rezistente la intemperii și
ultraviolete
Ramă colector cu Finger‐Joint
Izolație de înaltă calitate

DieseBeispieledienennuralsMontagevorschlagundersetzenkeinefachtechnischePlanung!

Siguranță mare a funcționării prin rama de
aluminiu de înaltă calitate șă garnitură de
etanșare EPDM
Ușor de montat, instalat

Racorduri standard

Racord Tichelmann

Maxim 6 colectori

Pentru câmpuri mari de colectori
F

F

Pe un rând

Pe un rând

F

Pe mai multe rânduri

F

Pe mai multe rânduri
*Condiții pentru garanții extinse sunt disponibile la cerere

Modificări tehnice și greșeli rezervate. © Solarbayer GmbH [31.12]
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Ajutor pentru planificare
Calcularea suprafeței colectorului (Încălzire asistată)

Ajutor pentru planificare

Orientarea colectorului
Construcția veche 0,12

Construcția nouă 0,08

Sud
Est
Vest

Consum energie 0,05

120

160

200

240

280

320

12

Înclinația

16

Rezultat:
Suprafațănecesarăa
colectorilor m²

20
24
28
32

60°

36

45°

30°

360

Suprafață locuibilă m²

8

40

Dorim să vă oferim un ghid pentru
instalația Dumneavoastră solară.
Dimensiunea aproximativă a instalației
o puteți determina cu ajutorul
graficului de alături.
Tehnologia de stocare corespunzătoare este
esențială pentru eficiența întregului sistem.
Numai cu un colector dimensionat corect
și cu componentele compatibile între ele
puteți valorifica energia solară la
maximum.
Colectoarele performante au nevoie de
schimbători de căldură performanți.
Practic la proiectare trebuie să luați în
considerare faptul că amortizarea
instalației Dumneavoastră la o
instalație solară cu încălzire
asistată este considerabil redusă
comparativ cu încălzirea apei potabile.

Exempludecalxul:
Suprafață locuibilă ca. 160 m²
Direcția colectorilor către Sud
Înclinație: 45°
Rezultat:
Suprafață necesară a colectorilor ca. 20 m²
Datelereprezintăsuprafețerecomandate.
Asistareaîncălziri esteposibilădela ca.
10 m²

Schema reprezintă doar o propunere de montaj și nu înlocuiesc planurile tehnice!

Vă rugăm să verificați dacă pentru
instalația Dumneavoastră solară
puteți obține și un ajutor de la stat.
Suntem aici ca să vă putem ajuta.
Pentru detalii vă rugăm să vizitați:
www. solarbayer.de
Pentru ratele și condițiile de finanțare actuale
vă rugăm să vizitați:
www.bafa.de
(Biroul Federal de Economie și Control al Exporturilor)

Serie de teste de la TÜV Rheinland:

Sursa:TÜVRheinland

Exemplu racord

Am testat capacitatea de rezistență atât a panourilor
cât și al componentelor sale împotriva vântului,
zăpezii și condițiilor extreme.

Această schemă de racord reprezintă o propunere de montaj și nu înlocuiește planurile tehnice!

Exemplu de instalare cu două rezervoare de acumulare în serie SPS
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Primele colectoare solare termice au fost
testate cu toate accesoriile de montaj în
condiții extreme. Seria de teste a fost
efectuată de către TÜV Rheinland.
Rezultatul confirmă capacitatea mare de
încărcare a sistemelor tehnice Solarbayer,
care a fost de asemenea testat prin calcule și
aprobat de către un inginer independent.

Modificări tehnice și greșeli rezervate. © Solarbayer GmbH [31.12]

Combinarea logică a energiei regenerabile

Exemplu pentru echipament solar
și centrale pe lemn economice

încălzirecu
lemn și soare

În tabelul de mai jos puteți vedea o simulare a consumului de energie medie pe o casă simplă, cu
150 m² spațiu locuibil, construit în 1979, în comparație cu valorile unei măsuri de reorganizare.
În coloana din stânga, puteți observa situația inițială, fără măsuri de remediere. În coloana din dreapta
veți găsi costurile de energie și potențialul de economisire după modernizare.

Preț petrol
Preț gaz
Indiferent de prețul de petrol
sau gaze? Utopia?
Toată lumea are posibilitatea de a alege:
Reținerea creșterii imprevizibile a costurilor de
energie și aplicarea detaliilor tehnice
fac costurile mai transparente și mai accesibile
de plătit.
Costurile de combustibil sunt drastic reduse
prin utilizarea de panouri solare și/sau
cazane pe lemn.

Exemplu de economii:

Cadru:
Casă simplă(150 m², construită în 1979)
Încălzire petrol/gaz

Casă simplă (150 m² , construită în 1979)
Gazeificare pe lemn,
Sistem solar (încălzire asistată)

Consumul de combustibil anual

Consumul de combustibil anual

ca. 3000 m³ gaz sau 3000 litrii petrol
(fără sistem solar)

ca. 10 metru ster fag
(la o fracțiune solară ca. 30%)

Costurile investiției

C
o
s
t

Costurile anuale de energie

0,80 €

Într-o clădire extinsă cu un consum de petrol de
aproximativ 3000 de litrii pe an, puteți economisii
până la 30% din costurile de energie cu sistemele
solare de înaltă performanță
de la Solarbayer.

Costurile investiției
Solarbayer‐sistem de gazeificare 25 kW:
ca. 6.300,– € (cu instalare)
Solarbayer‐sistem cu panouri solare ca. 17 m²:
ca. 6.400,– € (cu instalare)

Nici una

Preț
* pe l/m³

Cu ajutorul subvențiilor de la stat, de obicei
costurile echipamentelor solare rămân mici,
iar lipsa lor mai degrabă reprezintă un
risc economic.

2400 €

Preț pe metru ster
fag

Costurile anuale de energie

70 €

3000 €

90 €

900 €

1,20 €

3600 €*

110 €

1100 €*

*Costurile de energie pe 25 de ani

ca. 90.000 €

ca. 27.500 €

Costurile de energie pe 25 de ani (petrol de încălzire):
Costurile de energie pe 25 de ani (gazeificare pe lemn/încălzire solară)

90.000 €
– 27.500 €

Economisiri posibile:

62.500 €

Această comparație este doar pentru Dumneavoastră, ca un exemplu și nu este o previziune sau un calcul exact. De asemenea nu au fost
luate în considerare costul petrolului pentru încălzire (cazanul, rezervoarele, etc.) sau costurile de întreținere.
Cu doar câțiva pași simpli puteți calcula cu ajuotrul calculatorului Solarbayer economiile individuale.
Calculatorul poate fi găsit pe site-ul nostru la: www.solarbayer.de
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Economiile sunt văzute și simțite foarte bine
de-a lungul anilor.

700 €

1,00 €

*Costurile de energie pe 25 de ani

Utilizarea suplimentară a unui cazan pe principiul
de gazeificare a lemnului de la Solarbayer poate
reduce consumul de petrol până la 0.

Furnizare de energie gratuită
Soarele este o sursă liberă de energie disponibilă
în cantități inepuizabile.
Mai ales pe fondul creșterii costurilor de energie,
a colapsul economic și creșterii problemelor
de mediu, utilizarea energiei solare este o
alternativă ecologică și o sursă de energie
tradițională.

În ceea ce privește impactul asupra mediului și
protecția mediului, sistemul nostru solar se află
pe partea însorită a mediului. În funcție de mărimea
panourilor solare mari cantități de poluanți,
cum are fi dioxidul de carbon sunt evitați.
Deja cu utilizarea unui sistem mic de
panouri solare se evită emisia anuală de
aproximativ o tonă de CO2.

Tehnologie solară
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Accesorii ușor de montat
Pachete solare complete

Accesorii de montaj „Made in Germany“

Prin intermediul sistemelor noastre complete și unice puteți realiza toate dimensiunile de pachete dorite.
De la casă simplă până la un lanț hotelier apa caldă menajeră și încălzirea este realizabilă.
Aceste sisteme sofisticate sunt caracterizate printr-o asamblare și instalare ușoară, prin uramre și prin
economisire.

Set de montaj, gata montat pe cârlige și acoperiș
reglabile și de calitate. Cu colectoarele tubulare CPC
se înlocuiesc șinele de sprijin ale colectoarelor.

Soluții de montare speciale pentru acoperiș

Țeavă solară „Nano“ – Sistem de țevi rapide pentru sisteme solare
Sistem multiplu de conducte, inclusiv cablu senzor pentru instalații solare, rezistente la rupere
Conducta solară este un tub fin, dublu ondulat de calitate înaltă, din oțel superior, inoxidabil cu
cablu senzor integrat, special conceput pentru a face utilizarea optimă a unui sistem solar termic,
precum și liniile de alimantare în încălzire și termoficare..
Materialul special asigură în permanență un flux optim grație construcției sale reușite și este astfel
foarte potrivit pentru conectarea colectorilor de înaltă performanță Solarbayer.

Cârlig Biber

Șurub de ancorare

Soluții de montare speciale pentru acoperiș plat

Tub de micșorare
Piuliță olandeză
Inel de fixare
Garnitură rezistentă la temperaturi înalte

Niplu de racord (22 mm)

Set montaj pentru colectoare Solarbayer ridicate
pe acoperiș plat.
Această structură este potrivită pentru toate tipurile de
colectoare Solarbayer montabile pe acoperiș.

Soluție specială pentru set de ridicare

Chiar și în situații dificile de instalare sub structura
acoperișului, intrarea este ușoară și fără
probleme. Conexiunile pot fi reduse în funcție de
nevoi. Izolația rezistentă la intemperii,
temperaturi, raze UV asigură o viață
lungă instalației.

Conducta solară poate fi conectată direct la
stația solară prin setul de nipluri de racord,
care poate fi achiziționate opțional.

Cu componentele noastre adecvate și potrivite puteți implementa
ușor și rapid sistemul solar!
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Set de ridicare pe cârlige de calitate pe acoperiș .
Colectoarele pentru interiorul acoperișului pot fi montate la
diferite înclinații ale acoperișului.
Acestă structură este potrivită pentru toate tipurile de
colectoare Solarbayer montabile pe acoperiș.
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Rezervor de
acumularer
SPS
(cu unschimbător
de căldură)

Rezervor de
acumulare
SPS‐S
(cu un schimbător
se căldură)

Rezervor de
acumulare
SPS‐S 2 WT
(2 schimbători de
Căldură,susșijos)

Rezervor solar‐
pompă de căldură
WP
(smălțiut)

Rezervor solarapă potabilă
SKL
(smălțiut)

Rezezrvor de
acumulareKombi
(integrierter Trink‐
wasserbehälter
emailliert)

Rezervor
Igienic
Kombi
HSK‐ÖKO
(Trinkwasser‐

Prudcerea de
apă caldă

Rezervor de înaltă performanță potrivit colectoarelor nostre de top!

Schimbător de căldură
(2WT, sus și jos)

Schimbștor de căldură
(1WT,sus)

Tampon de
încălzire

Tip rezervor

Cu stratificație
SLS®

Prezentare generală a tipurilor de rezervoare

Scop

Beneficii

● de la500 pâna la 5.000 litrii,
(disponibil în dimensiuni speciale)
● Stocarea căldurii pentru
încălzirea spațiilor

● Stratificare termică optimă la
încărcare/descărcare (SLS®‐System)
● Recomandat în mod sepcial la
racordare de cazane pe biomasă,
pompe de căldură, etc.

●de la 500 până la 5.000 litrii,
(disponibil în dimensiuni speciale)
● Stocarea căldurii pentru
încălzirea spațiilor
● Un schimbător de căldură integrat

● Stratificare optimă la
încărcare/descărcare ( SLS®‐System)
● Recomandat în mod sepcial la
racordare de cazane pe biomasă,
pompe de căldură, etc
● Posibilitatea de a monta un
sisteme de panouri solare

● de la800 până la 5.000 litrii
(disponibil în dimensiuni speciale)
● Stocarea căldurii pentru
Încălzirea spațiilor
● 2 schimbătoare de căldură integrate

● Stratificare termică optimă la
încărcare/descărcare ( SLS®‐System)
● Recomandat în mod sepcial la
racordare de cazane pe biomasă ,
pompe de căldură, etc
● Posibilitatea de a monta un sistem de
panouri solare (2 zone separate)
● Ideal pentru stație de apă proaspătă

● de la350 până la 500 litrii
● Rezervor de apă caldă pentru încălzirea
apei potabile
● 2 schimbătoare de căldură integrate

● Recomandat în mod sepcial la
racordare de cazane pe biomasă ,
pompe de căldură, etc
● fiind montat cu două schimbătoare
de căldură este potrivit pentru
alimentarea cu apă caldă

● de la200 până la 1.000 litrii
● Rezervor de apă caldă pentru încălzirea
apei potabile
● 2 schimbătoare de căldură integrate

● Posibilitatea de a monta un sistem de
panouri solare

● Posibilitatea de a monta un sistem de
● 650, 800 și 1.000 litrii
● Stocare de căldură pentru încălzirea spațiilor, panouri solare
precum și producere de apă caldă
● Economisire de spațiu datorită
prin rezervor ulintegreat
rezervorului integrat de apă caldă
(Sistem-tanc-în-tanc)
(Sistem-tanc-în-tanc)
● Un schimbător de căldură integrat
● Variantă la un preț avantajos

● 700 și 1.000 litrii
● Stocarea căldurii pentru încălzire și
pentru producerea apei calde igienice
în schimbătorul de căldură integrat
din oțel inoxidabil
● 2 schimbătoare de căldură integrate

● Integrarea optimă a unui sistem
solar (clasificarea zonei pe 2)
● Producere apă caldă prin oțel
inoxidabil‐WT (32 mm),
Apă caldă igienică în orice moment
● Variantă la un preț avantajos

● de la 500 până la 2.200 litrii
● Stocarea căldurii pentru încălzire și
pentru producerea apei calde igienice
în schimbătorul de căldură integrat
din oțel inoxidabil
● 2 schimbătoare de căldură integrate

● Stratificare termică optimă la
încărcare/descărcare (SLS®‐System)
● Integrarea optimă a unui sistem
solar (2 zone separate)
● Producere apă caldă prin oțel
inoxidabil‐WT ( 48 mm),
apă caldă igienică în orice moment
● Performanță mare la robinete de apă caldă

tauscher Edelstahl)

Rezervor
Igienic
Kombi
HSK‐SLS
(schimbător apă
din oțelinoxidabil)
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Eficiență%

Comparația curbelor de eficiență(1000 W/m²)

Solarbayer colector tubular standard CPC
Solarbayer colector plat PremiumPlus
Solarbayer colector montare în acoperiș PremiumFlair
Colector tubular standard
Colector plat standard

Încălzirea
piscinei de înot

Diferență de temepratură (M ‐ L) in K
Încălzirea apei
menajere
Suport încălzire
Proces de căldură

Care colector vi se potrivește? Pentru a vă ajuta să decideți, puteți utiliza aceste curbe de randament cu caracteristici de eficiență.
Colectoarele de la Solarbayer sunt de putere și renumite pentru durabilitatea lor.

Distribuitorul dumneavoastră vă poate recomanda:

