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HELIO SET i HELIO CONCEPT to najnowsze systemy solar-
ne Saunier Duval. Sà to dosko na∏e rozwiàzania pozwalajàce 
na przygotowanie ciep∏ej wody u˝ytkowej z wykorzystaniem 
energii s∏onecznej, a wi´c umo˝liwiajàce ograniczenie kosz-
tów zu˝ycia energii. Systemy sà dost´pne w postaci gotowych 
zestawów.

Oszcz´dnoÊç energii 
Przygotowanie ciep∏ej wody u˝ytkowej z wykorzystaniem 
energii s∏onecznej – zaspokojenie do 60% zapotrzebowania 
w ciàgu roku, a latem nawet do 100%.

Komfort
Doskona∏e parametry, wysoka absorpcja promieniowania 
s∏onecznego, ∏atwy w obs∏udze i czytelny regulator solarny, 
kompleksowo wyposa˝one zestawy urzàdzeƒ solarnych. 

Wygoda monta˝u i konserwacji
Wyjàtkowo prosta instalacja, zintegrowany system solarny 
z ∏atwym dost´pem do elementów sk∏adowych, niewielkie 
wymogi konserwacyjne, w systemie HELIO SET – w´˝ownica 
nape∏niona czynnikiem grzewczym.

Optymalny dobór
Mo˝liwoÊç wspó∏pracy z kot∏ami jedno- lub dwufunk-
cyjnymi oraz samodzielnie*. Gama zasobników o ró˝nych 
pojemnoÊciach, systemy bezciÊnieniowe i ciÊnieniowe.

Ochrona Êrodowiska
Ograniczenie emisji szkodliwych substancji dzi´ki wykorzysta-
niu energii odnawialnej.

HELIO SET – ekonomiczny i wygodny

HELIO SET to przyk∏ad innowacyjnych rozwiàzaƒ w zakre-
sie wykorzystywania energii s∏onecznej. Unikatowa zasa-
da dzia∏ania pozwoli∏a na stworzenie systemu o niewielkich 
rozmiarach, ∏atwego do zainstalowania i trwa∏ego. Jest to 
system ze swobodnym powrotem czynnika grzewczego 
do w´˝ownicy zasobnika, dzia∏ajàcy bezciÊnieniowo. Zalety 
takiego rozwiàzania to:

   Prosty i szybki monta˝ oraz ograniczona konserwacja:  
elementy niezb´dne do funkcjonowania instalacji znajdujà 
si´ na zasobniku c.w.u., a w´˝ownica solarna jest fabrycz-
nie nape∏niona czynnikiem grzewczym.

  NiezawodnoÊç – nie istnieje niebezpieczeƒstwo przegrza-
nia czynnika grzewczego.

  Ekonomiczne rozwiàzanie dla mniejszych instalacji, gdzie 
ró˝nica wysokoÊci mi´dzy do∏em zasobnika a górà kolek-
tora solarnego nie przekracza 12 m (a po zastosowaniu 
dodatkowego naczynia powrotnego – nawet 16 m) i gdzie 
jednoczeÊnie jest mo˝liwoÊç prowadzenia przewodów ze 
spadkiem**.

  Cicha praca – rozwiàzanie techniczne systemu sprawia, 
˝e cyrkulacja czynnika grzewczego jest wyjàtkowo cicha. 

Systemy solarne – oszcz´dnoÊç i wygoda!

  *  Zale˝nie od modelu.
**  Maksymalna d∏ugoÊç ka˝dego z przewodów nie mo˝e przekroczyç 20 m 

bez wzgl´du na ró˝nic´ w wysokoÊci instalacji.



HELIO SET 250/3 – seria kompaktowych i bardziej rozbudowanych 
systemów solarnych, w sk∏ad których wchodzà: jeden z dwóch modeli 
zasobników c.w.u. o pojemnoÊci 250 l wraz z pe∏nym osprz´tem, dwa 
kolektory poziome lub pionowe o ∏àcznej powierzchni oko∏o 5 m2. 
System wyposa˝ony w zasobnik z dwiema w´˝ownicami stanowi efek-
tywne uzupe∏nienie instalacji z kot∏em jednofunkcyjnym. Natomiast 
zestaw z zasobnikiem z jednà w´˝ownicà i grza∏kà elektrycznà jest 
przeznaczony do wspó∏pracy z kot∏em dwufunkcyjnym lub do samo-
dzielnego przygotowania ciep∏ej wody.

HELIO SET HELIO CONCEPT

HELIO SET 150/3 
zasobnik 
150 litrów

1 do 3 osób
HELIO SET 250/3 

zasobnik 
250 litrów

2 do 4 osób
HELIO CONCEPT 300 

zasobnik 
300 litrów

2 do 4 osób

Dla kogo opracowano systemy solarne?

+
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Systemy solarne

HELIO SET 150/3 – seria kompaktowych systemów solar-
nych zawierajàcych: jeden z dwóch modeli zasobników c.w.u. 
o pojemnoÊci 150 l wraz z pe∏nym osprz´tem, kolektor 
poziomy lub pionowy o du˝ej powierzchni (2,51 m2 brutto). 
System mo˝e byç wyposa˝ony w zasobnik z jednà w´˝ownicà 
i wówczas stanowi doskona∏e rozwiàzanie do wspó∏pracy 
z kot∏ami dwufunkcyjnymi Saunier Duval z zasobnikiem war-
stwowym, z którymi tworzy niezwykle nowoczesny system 
grzewczy. System z zasobnikiem z jednà w´˝ownicà i grza∏kà 
elektrycznà tak˝e doskonale sprawdzi si´ w instalacji z kot∏ami  
dwufunkcyjnymi, ale mo˝e te˝ stanowiç samodzielne êród∏o 
ciep∏ej wody – wówczas grza∏ka podgrzewa ciep∏à wod´,  
gdy nas∏onecznienie jest niewystarczajàce.



Ciep∏a woda dzi´ki s∏oƒcu!

 Oszcz´dnie, a zarazem ekologicznie

System solarny wytwarza ciep∏à wod´ u˝ytkowà, korzystajàc z energii s∏onecznej. Czynnik grzewczy odbiera ciep∏o 
w kolektorach s∏onecznych umieszczonych na dachu domu lub w ogrodzie podobnie jak woda znajdujàca si´ w w´˝u 
do podlewania wystawionym do s∏oƒca. Nast´pnie rozgrzany czynnik przep∏ywa przez w´˝ownic´ zasobnika i oddaje 
swoje ciep∏o wodzie u˝ytkowej. 

  System solarny pokrywa w roku Êrednio do 60% (a w okresach letnich nawet do 100%) zapotrzebowania u˝ytkowni-
ków na ciep∏à wod´. W ten sposób mo˝liwe jest obni˝enie rachunków za zu˝ycie energii niezb´dnej do wytworzenia 
ciep∏ej wody u˝ytkowej nawet o po∏ow´.

   Rozwiàzania Saunier Duval zosta∏y zaprojektowane tak, aby zapewniç nie tylko oszcz´dnoÊci zwiàzane z ogrzewaniem 
wody, lecz tak˝e z wykonaniem instalacji i konserwacjà.

   Zastosowanie instalacji solarnej pozwala w znacznym stopniu ograniczyç zu˝ycie gazu, a tym samym zmniejsza 
emisj´ CO2 oraz innych szkodliwych gazów. Obni˝enie emisji CO2 mo˝e si´gnàç 830 kg rocznie, czyli tyle, ile 
emituje samochód na dystansie 5 800 km.
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HELIO CONCEPT – uniwersalny i wydajny
HELIO CONCEPT to oszcz´dny i ekologiczny system zapewniajàcy nadzwyczajny komfort. HELIO CONCEPT mo˝e byç zamon-
towany w bardzo wielu ró˝nych konfiguracjach oraz ∏atwo dopasowany do ka˝dego typu domu mieszkalnego. W przypadku 
tego systemu nie ma ograniczeƒ dotyczàcych wysokoÊci instalacji, a przewody nie muszà byç prowadzone ze spadkiem. 
HELIO CONCEPT mo˝e byç te˝ rozbudowany o kolejny kolektor, co pozwala na dopasowanie systemu do potrzeb licznej 
rodziny.

HELIO CONCEPT 300 C – kompletny sys-
tem, w sk∏ad którego wchodzà dwa kolek-
tory o ∏àcznej powierzchni oko∏o 5 m2 
oraz zasobnik o pojemnoÊci 300 l z dwie-
ma w´˝ownicami i grupà pompowà wraz 
z osprz´tem. Taki system jest przeznaczony 
do wspó∏pracy z kot∏ami jednofunkcyjnymi. 

HELIO CONCEPT – wersja bez zasobnika 
ciep∏ej wody u˝ytkowej. Taki zestaw mo˝e 
byç dowolnie konfigurowany, zale˝nie 
od wybranego zasobnika, i dostosowany 
do potrzeb u˝ytkowników.

Systemy solarne



HELIO SET – unikatowy system 
bezciÊnieniowy

HELIO SET – kompletny system dost´pny w kilku zestawach

System HELIO SET jest dost´pny w kilku wersjach:

  HELIO SET 150/3: jeden z dwóch zasobników o pojemnoÊci 150 l: zasobnik S-FE 150/3 SP wyposa˝ony w jednà 
w´˝ownic´ lub zasobnik S-FE 150/3 SE wyposa˝ony w jednà w´˝ownic´ i grza∏k´ elektrycznà; kolektor p∏aski poziomy 
SRD 2.3 H lub pionowy SRD 2.3 V oraz zestaw do pod∏àczenia jednego kolektora. 

   HELIO SET 250/3: jeden z dwóch zasobników o pojemnoÊci 250 l: zasobnik S-FE 250/3 SCP wyposa˝ony w dwie 
w´˝ownice lub zasobnik S-FE 150/3 SE wyposa˝ony w jednà w´˝ownic´ oraz grza∏k´ elektrycznà; dwa kolektory 
p∏askie poziome SRD 2.3 H lub pionowe SRD 2.3 V oraz zestaw do pod∏àczenia pola kolektorów.

W obydwu zestawach regulator solarny, zawór bezpieczeƒstwa i pompa sà zintegrowane z zasobnikiem c.w.u. – nie 
ma potrzeby montowania dodatkowych urzàdzeƒ. Ponadto w´˝ownica solarna jest fabrycznie nape∏niona czynnikiem 
grzewczym. 

Osobno dost´pne sà rury w otulinach oraz elementy do monta˝u kolektorów na ró˝nych typach dachu i rodzajach 
dachówki.
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Systemy solarne

Jak dzia∏a system automatycznego opró˝niania?

Regulacja – sterowanie systemem

Regulator solarny jest niezb´dnym elementem instalacji, poniewa˝ kontroluje tem-
peratur´ kolektorów oraz ciep∏ej wody u˝ytkowej. W systemach HELIO SET regulator 
jest zintegrowany z zasobnikiem. Jest bardzo wygodny w obs∏udze – posiada czytelny 
ekran LCD, a jeden przycisk to jedna funkcja. Regulator posiada szereg u˝ytecznych 
funkcji, w tym: wyÊwietlanie temperatury rzeczywistej i zadanej zasobnika, progra-
mowanie dobowe i tygodniowe, autodiagnostyk´, dost´p do funkcji specjalnych*. JeÊli 
istnieje taka potrzeba, regulator mo˝e sterowaç pracà pompy zabezpieczajàcej przed 
bakterià legionelli**. Ponadto, w systemie HELIO SET 250/3 SCP regulator solarny 
mo˝e sterowaç ca∏ym procesem przygotowania c.w.u., w tym pracà kot∏a. 

  * W systemie HELIO SET 150/3 SP cz´Êç funkcji regulatora nie jest wykorzystywana.
** Pompa zabezpieczajàca nie wchodzi w sk∏ad zestawu.

JeÊli nas∏onecznienie jest wystarczajàce i woda u˝ytkowa 
w zasobniku ma byç ogrzana, wówczas w∏àcza si´ pompa 
(4) i przet∏acza czynnik grzewczy do kolektora s∏onecznego 
(1). Tam czynnik pobiera ciep∏o, a nast´pnie, sp∏ywajàc do 
w´˝ownicy, oddaje swoje ciep∏o wodzie w zasobniku i ponow-
nie p∏ynie w gór´ do kolektora.

1 – kolektor s∏oneczny, 2 – przewód zasilajàcy, 3 – w´˝ownica solarna, 4 – pompa obiegu solarnego, 5 – przewód powrotny

Przy braku nas∏onecznienia lub gdy zasobnik osiàgnie 
swojà zadanà temperatur´, pompa (4) zatrzymuje si´, czynnik 
sp∏ywa z kolektorów i wraca do w´˝ownicy (3). Ca∏y czynnik 
grzewczy znajduje si´ w w´˝ownicy (3), nie ma zatem ˝adnego 
niebezpieczeƒstwa przegrzania czynnika w upalne dni.

1

2

3

5

4

1

2

3

5

4

Zasada dzia∏ania systemu

W tym nowatorskim rozwiàzaniu czynnik grzewczy krà˝àcy mi´dzy w´˝ownicà solarnà i kolektorem nie znajduje si´ pod ciÊnieniem, 
lecz regularnie, pod wp∏ywem w∏asnego ci´˝aru, sp∏ywa z kolektorów do w´˝ownicy w zasobniku.
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HELIO CONCEPT – nowoczesny system  
ciÊnieniowy

 Kompletny system w dwóch wersjach

System HELIO CONCEPT jest dost´pny w dwóch wersjach:

  HELIO CONCEPT 300 C: zasobnik FE 300 SC o pojemnoÊci 300 l wyposa˝ony w dwie w´˝ownice, dwa kolektory p∏askie SCV 2.3, 
grup´ pompowà solarnà (pompa obiegowa, zawór zwrotny, manometr, termometry, regulator przep∏ywu i zawór bezpieczeƒstwa, 
zawory odcinajàce), naczynie wzbiorcze o pojemnoÊci 25 l oraz gotowà mieszank´ czynnika grzewczego;

  HELIO CONCEPT: zestaw bez zasobnika.

Osobno dost´pne sà z∏àczki oraz elementy do monta˝u kolektorów na ró˝nych typach dachu i rodzajach dachówki.  
Asortyment HELIO CONCEPT obejmuje tak˝e szereg uzupe∏niajàcych akcesoriów, w tym regulator solarny HELIO CONTROL oraz dodat-
kowe kolektory.

Jak dzia∏a system ciÊnieniowy?

  W systemie HELIO CONCEPT czynnik grzew-
czy transportujàcy ciep∏o znajduje si´ bez 
przerwy pod ciÊnieniem w obiegu solarnym, 
m.in. w kolektorach i w w´˝ownicy solar-
nej zasobnika. Regulator HELIO CONTROL 
kontroluje cyrkulacj´ czynnika w zale˝noÊci 
od stopnia nas∏onecznienia i albo w∏àcza, 
albo wy∏àcza pomp´ obiegu solarnego, 
uwzgl´dniajàc ró˝nic´ temperatury mi´dzy 
wodà w zasobniku a kolektorami.

   Kiedy nas∏onecznienie jest wystarczajàce, 
czynnik grzewczy krà˝y mi´dzy kolektora-
mi a w´˝ownicà solarnà a˝ do chwili, kiedy 
ciep∏a woda u˝ytkowa osiàgnie zadanà tem-
peratur´. W takim przypadku system solar-
ny pozwala na podgrzanie ca∏ego zapasu 
w zasobniku, a kocio∏ si´ nie uruchamia.

  JeÊli nas∏onecznienie jest niewystarczajàce, 
czynnik grzewczy ogrzewa wod´ w niewiel-
kim stopniu lub w ogóle nie krà˝y. Wówczas 
ciep∏a woda w zasobniku jest dogrzewana 
lub podgrzewana przez kocio∏.

Zasada dzia∏ania systemu



Systemy solarne

HELIO CONTROL – regulacja

System HELIO CONCEPT tak˝e wymaga wspó∏pracy z regulatorem, który reguluje prac´ 
instalacji solarnej. W tym przypadku regulator jest dost´pny osobno. HELIO CONTROL 
posiada nie tylko takie funkcje jak regulator HELIO SET, lecz tak˝e szereg dodatkowych, 
w tym m.in. obliczanie uzysku energii solarnej oraz obs∏ug´ dwóch pól kolektorów. 

Regulator jest bardzo wygodny w obs∏udze i mo˝e byç zainstalowany w praktycznie dowol-
nym miejscu. Przy wspó∏pracy z kot∏em jednofunkcyjnym HELIO CONTROL mo˝e równie˝ 
sterowaç ca∏ym procesem przygotowania c.w.u., w tym pracà kot∏a.



 HELIO SET – wymiary elementów

HELIO CONCEPT – wymiary elementów

Opis:
1.  Przyłącze grzałki elektrycznej G 1 1/2”
2.  Pokrywa otworu rewizyjnego
3.  Przyłącze ciepłej wody G 1”
4.  Zasilanie wężownicy ładowanej przez kocioł G 1”
5.  Czujnik temperatury w górnej części zasobnika
6.  Powrót wężownicy ładowanej przez kocioł G 1”
7.  Przyłącze cyrkulacji G 3/4”
8.  Zasilanie wężownicy solarnej G 1”
9.  Czujnik temperatury w dolnej części zasobnika

10.  Powrót wężownicy solarnej G 1”
11.  Przyłącze zimnej wody G 1”
12.  Anoda ochronna
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Kolektor solarny SRD 2.3 H

Wymiary w mm.

A B C D E F G H I J K L M N ØP R

FE 300 SC 1775 279 1086 500 1632 1546 1346 1196 1086 981 581 216 130 1894 660 725

HELIO SET 150/3 HELIO SET 250/3

Opis:
1.  Przyłącze ciepłej wody R 3/4”
2.  Tuleja zanurzeniowa czujnika tempera tury 

w górnej części zasobnika TAC1
3.  Ochronna anoda magnezowa
4.  Wlot (zasilanie) wężownicy solarnej
5.  Wylot (powrót) wężownicy solarnej
6.  Nieużywany
7.  Przyłącze zimnej wody R 3/4”
8.  Zasilanie wodą grzewczą (tylko w systemie 

HELIO SET 250/3 SCP) R 1”
9.  Powrót wody grzewczej (tylko w systemie 

HELIO SET 250/3 SCP) R 1”

HELIO SET 150/3 SP, SE HELIO SET 250/3 SCP HELIO SET 250/3 SE

Wymiary systemów solarnych
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Systemy solarne

Kolektor SRD 2.3 H

Kolektor SRD 2.3 V

Zasobnik 250 l

Zasobnik 150 l

Kolektor płaski poziomy SRD 2.3 H i pionowy SRD 2.3 H do systemów HELIO SET

Jednostka SRD 2.3 H SRD 2.3 V
Parametry kolektora
Kierunek ułożenia poziomy pionowy
Układ hydrauliczny absorbera serpentyna serpentyna
Pojemność (l) 1,35 1,46
Powierzchnia brutto (m2) 2,51 2,51
Powierzchnia apertury (m2) 2,35 2,35
Powierzchnia absorbera (m2) 2,33 2,33
Materiał serpentyny absorbera miedź miedź

Materiał płyty absorbera aluminium powlekane 
próżniowo

aluminium powlekane 
próżniowo

Maksymalne ciśnienie (bar) 10 10
Temperatura maksymalna (w stanie przestoju) (°C) 170 170
Moc maksymalna (kW) 1,35 1,35
Pochłanianie absorbera α (%) 95 95
Emisyjność absorbera ε (%) 5 5

Typ szkła
solarne szkło 

ochronne (budowa 
pryzmatyczna)

solarne szkło 
ochronne (budowa 

pryzmatyczna)
Grubość szkła (mm) 3,2 3,2
Przepuszczalność (transmitancja) τ (%) 91 91

Izolacja ściany tylnej wełna 
mineralna

wełna 
mineralna

Grubość (mm) 40 40
Współczynnik sprawności optycznej ηo (%) 78,2 80,0
Pojemność cieplna (KJ/m2K) 7,36 5,73
Współczynnik liniowy straty ciepła k1 (W/m2K) 3,227 3,327
Współczynnik kwadratowy straty ciepła k2 (W/m2K2) 0,015 0,015
Wymiary i waga
Wysokość (mm) 1233 2033
Szerokość (mm) 2033 1233
Grubość (mm) 80 80
Waga (kg) 37,0 37,5

Zasobniki solarne: S-FE 150/3 SP z jednà w´˝ownicà, S-FE 150/3 SE z jednà w´˝ownicà i grzałkà elektrycznà do systemów HELIO SET 150/3
Zasobniki solarne: S-FE 250/3 SCP z dwiema w´˝ownicami, S-FE 250/3 SE z jednà w´˝ownicà i grzałkà elektrycznà do systemów HELIO SET 250/3

Dane techniczne

 HELIO SET

Jednostka S-FE 150/ SP S-FE 150/ SE S-FE 250/3 SCP S-FE 250/3 SE
Parametry zasobnika
Pojemność nominalna zasobnika (l) 150 150 250 250
Ciśnienie maksymalne wody (bar) 10 10 10 10
Ciśnienie maksymalne obiegu solarnego (bar) atmosferyczne w czasie przestoju, zmienne podczas pracy
Nastawa zaworu bezpieczeństwa obiegu solarnego (bar) 5 5 5 5
Maks. dopuszczalna temp. otoczenia zasobnika (°C) 50 50 50 50
Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej (°C) 75 75 75 75
Zalecana temperatura ciepłej wody użytkowej (°C) 60 60 60 60
Wężownica obiegu solarnego 
Powierzchnia wężownicy solarnej (m²) 1,3 1,3 1,3 1,3
Ilość czynnika grzewczego w wężownicy (l) 8,5 8,5 8,5 8,5
Maksymalna temperatura zasilania obiegu solarnego (°C) 110 110 110 110
Wężownica obiegu dogrzewania 
Powierzchnia wężownicy (m²)  -  - 0,8  -
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego (°C)  -  - 90  -
Ilość czynnika grzewczego (l)  -  - 5.4  -
Ilość wody ogrzewana w górnej części zasobnika (l)  -  - 95  -
Strata ciśnienia w wężownicy (1,1 m3/h) (mbar)  -  - 25  -
Parametry elektryczne 
Minimalny przekrój przewodów czujników (mm²) 0,75 0,75 0,75 0,75
Przekrój przewodu zasilającego 230 V (mm²) 1,5 ≤ S ≤ 2,5 1,5 ≤ S ≤ 2,5 1,5 ≤ S ≤ 2,5 1,5 ≤ S ≤ 2,5
Napięcie robocze (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50
Maks. zużycie energii w stanie gotowości (kWh/24 h) 1,3 1,3 2,1 2,1
Maks. pobór mocy przez regulator (W) 7 7 7 7
Maks. pobór mocy przez pompę główną (W) 65 65 65 65
Maks. pobór mocy przez dodatkową pompę obiegu solarnego      (W) 80  - 80  -
Podtrzymanie ustawień po zaniku zasilania (min) 30 30 30 30
Maksymalne obciążenie przekaźnika LEG/BYP (A) 2 2 2 2
Stopień ochrony IP20 IP21 IP20 IP21
Klasa ochrony I  - I
Dodatkowa grzałka elektryczna
Napięcie robocze (V/Hz)  - 230/50  - 230/50
Maks. Pobór mocy (kW)  - 1,8  - 2,7
Dogrzewana objętość wody w górnej części zasobnika (l)  - 75  - 125
Wymiary i waga
Wysokość (mm) 1085 1085 1696 1696
Szerokość (mm) 608 608 608 608
Głębokość (mm) 768 768 768 768
Ciężar pustego zasobnika (kg) 107 110 147 136
Ciężar napełnionego zasobnika (kg) 257 260 397 390
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Zasobnik solarny FE 300 SC z dwiema w´˝ownicami do systemu HELIO CONCEPT 300 C

Zasobnik FE 300 SC

Kolektor SCV 2.3

Dane techniczne

 HELIO CONCEPT

Jednostka FE 300 SC
Parametry zasobnika
Nominalna pojemność zasobnika (l) 300
Maksymalne ciśnienie robocze w zasobniku (bar) 10
Maksymalna temperatura ciepłej wody (°C) 85
Masa pustego zasobnika (z opakowaniem i izolacją) (kg) 150
Masa napełnionego zasobnika (kg) 439
Wężownica solarna
Pojemność wężownicy solarnej (dm3) 10,7
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego (°C) 110
Wężownica górna (zasilana przez kocioł)
 Maksymalne ciśnienie robocze w wężownicy (bar) 10
Pojemność wężownicy (dm3) 4,7
Maksymalna temperatura wody grzewczej (°C) 110

Kolektor p∏aski SCV 2.3 do systemów HELIO CONCEPT 300 C i HELIO CONCEPT

Jednostka SCV 2.3
Parametry kolektora
Kierunek ułożenia pionowy
Układ hydrauliczny absorbera serpentyna
Pojemność (l) 1,85
Powierzchnia brutto (m2) 2,51
Powierzchnia apertury (m2) 2,35
Powierzchnia absorbera (m2) 2,33
Materiał serpentyny absorbera miedź
Materiał płyty absorbera aluminium powlekane próżniowo
Maksymalne ciśnienie (bar) 10
Temperatura maksymalna (w stanie przestoju) (°C) 160
Moc maksymalna (kW) 1,25
Pochłanianie absorbera α (%) 90
Emisyjność absorbera ε (%) 10
Typ szkła solarne szkło ochronne (budowa pryzmatyczna)
Grubość szkła (mm) 3,2
Przepuszczalność (transmitancja) τ (%) 88
Izolacja ściany tylnej wełna mineralna
Grubość (mm) 40
Współczynnik sprawności optycznej ηo (%) 75
Pojemność cieplna (KJ/m2K) 9,09
Współczynnik liniowy straty ciepła k1 (W/m2K) 3,94
Współczynnik kwadratowy straty ciepła k2 (W/m2K2) 0,017
Wymiary i waga
Wysokość (mm) 2033
Szerokość (mm) 1233
Grubość (mm) 80
Waga (kg) 38,0

Kolektory SCV 2.3 w pakietach HELIO CONCEPT wyposa˝one sà w ram´ w kolorze srebrnym.


