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Nazwa KSG 21  
Premium GT

KSG 26  
Premium

KSG PT15  
(15 rur)

KSG PT20  
(20 rur)

Typ kolektora płaski rurowy – próżniowy
Powierzchnia czynna 
kolektora (apertura) 1,941 m2 2,455 m2 1,407 m2 1,876 m2

Wymiary brutto szer.  
x wys. x gł. [m] 1033x2033x87 1120x2356x85 1190x1975x135 1571x1975x135

Sprawność optyczna 
(względem pow. 
czynnej)

78,6% 79,8% b/d b/d

Współczynnik strat 
ciepła a1/a2 (względem 
pow. czynnej

3,536 W/m2K;
0,015 W/m2K2

3,688 W/m2K; 
0,019 W/m2K b/d b/d

Ciężar bez czynnika 
roboczego 38 kg 49 kg 49,6 kg 64,4 kg

Obudowa profil aluminiowy aluminium
Materiał absorbera blacha miedziana azotyn aluminiowy
Warstwa absorbująca Blutec Eta plus SS-CU-ALN/AIN
Materiał przewodów 
absorbera rurka miedziana

Układ przewodów 
absorbera podwójna harfa heat pipe

Izolacja wełna mineralna próżnia

Szkło antyrefleksyjne 
pryzmatyczne pryzmatyczne szkło borosilikatowe

Grubość szkła 3,2 mm 4 mm 1,5 mm
Gwarancja 10 lat

Atesty
w certyfikacji na 
Solar Keymark, 
PN-EN 12 975

Solar Keymark, PN-EN 12 975

Kraj produkcji Polska Chiny
Cena netto producenta 1339 zł netto 1799 zł netto 2149 zł netto 2849 zł netto

GALMET
Urządzenia Galmet do 
odnawialnych źródeł energii
Urządzenia grzewcze do OZE z roku na rok cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, ponieważ dostarczają czystą energię, którą pobierają  
z odnawialnych źródeł, jakimi są m.in. słońce, powietrze, ziemia. Głównymi 
czynnikami, które skłaniają nabywców do inwestowania w tego typu 
systemy grzewcze są ich obniżające się ceny, niewielkie koszty eksploatacji, 
a także pojawiające się dotacje i dopłaty do zakupu tych urządzeń. Niższe 
ceny zwłaszcza w czasach przybierającego na sile kryzysu oraz wzrostu 
cen paliw tradycyjnych są głównym argumentem przemawiającym za 
inwestowaniem w kolektory słoneczne czy pompy ciepła. 

  Galmet – całościowy
Firma Galmet – producent polskich syste-
mów grzewczych, jest jedną z nielicznych 
firm na rynku mogącą poszczycić się tym, 
że praktycznie wszystkie elementy wchodzą-
ce w skład wspomnianych systemów produ-
kuje samodzielnie. Galmet znany jest przede 
wszystkim z produkcji różnego rodzaju ogrze-
waczy wody, wymienników c.w.u. oraz zbior-
ników specjalnych, które stanowią uzupeł-
nienie wszelkich systemów grzewczych, nie 
każdy jednak wie, iż firma jest już także uzna-

nym producentem kotłów c.o. i pomp cie-
pła, których wolumen produkcji z roku na rok 
wzrasta. 

Produkcja kolektora KSG 21 Premium GT 
w najnowszej fabryce
Galmet podążając za oczekiwaniami na-
bywców i trendami panującymi na rynku, już 
w czerwcu uruchomi seryjną produkcję pła-
skich kolektorów słonecznych w najnowszej 
w Polsce fabryce wziesionej do ich produk-
cji. Prototyp kolektora KSG 21 Premium GT po-

KSG 21 Premium GTKSG PT20
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wstał w wyniku badań realizowanych przez 
inżynierów firmy we współpracy z naukowca-
mi Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Pły-
nów Politechniki Wrocławskiej. Współpraca 
dotyczyła m.in. badań nad optymalizacją 
układu przepływowego, optymalizacją ukła-
du absorbera oraz wpływem jakości i para-
metrów izolacji cieplnej na sprawność mają-
cego trafić na rynek nowego kolektora oraz 
jego testowania w warunkach laboratoryj-
nych i rzeczywistych. Sukces przedsięwzięcia 

zaowocował zakupem linii produkcyjnej i za-
plecza okołoprodukcyjnego składającego 
się z najnowocześniejszych maszyn wykona-
nych przez renomowanych europejskich  
i polskich producentów. Realizacja przed-
sięwzięcia możliwa była dzięki inwestycjom 
poczynionym przez właścicieli firmy oraz po-
zyskaniu dotacji z Funduszy Unijnych w ra-
mach POIG. 

Pozostałe kolektory z oferty
Uzupełnienie oferty płaskich solarów stano-
wi obecnie kolektor KSG 26 Premium o więk-
szej powierzchni, stosowany zazwyczaj przy 
dużych inwestycjach, ale inżynierowie firmy 
nieustannie pracują nad dalszym rozwojem 
oferty. Ponadto w ofercie firmy znaleźć moż-
na także kolektory rurowe-próżniowe KSG PT 
15 (15 rur) i PT 20 (20 rur) oraz kompletne ze-
stawy solarne. Wszystkie kolektory z oferty fir-
my objęte są 10-letnią gwarancją, z możli-
wością jej przedłużenia. Temat gwarancji 
przybiera na znaczeniu zwłaszcza w przy-
padku zestawów z kolektorami płaskimi,  
w skład których wchodzą najważniejsze ele-
menty, czyli solar i wymiennik c.w.u. produk-
cji Galmet, dzięki czemu klient objęty zostaje 
100% opieką serwisową producenta.

Szeroki wolumen produkcji, pozwolił firmie 
Galmet na stworzenie kompleksowej oferty 
obejmującej m.in. ogrzewacze wody, kotły 
c.o., pompy ciepła, a teraz także kolektory 
słoneczne. Ponad 30-letnie doświadczenie 
w branży stanowi gwarancję wysokiej jako-
ści wyrobów. Klient w razie potrzeby może 
również skorzystać z fachowej pomocy do-
radców technicznych dedykowanych każ-
demu z asortymentów. Galmet to także 
transport oraz własny serwis fabryczny dzia-
łający na terenie całej Polski.  

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Założyciel firmy Stanisław Galara przed halą do 
produkcji solarów
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