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VIESSMANN  
Systemy solarne  
z kolektorami VITOSOL

  Kolektory próżniowe

Kolektory próżniowe VITOSOL działają na za-
sadzie rurki cieplnej (heat pipe). Ograniczono 
w ten sposób do minimum negatywne skutki 
występowania stagnacji. Co jeszcze wyróżnia 
kolektory próżniowe firmy Viessmann? Rury o 
pojedynczym przeszkleniu, głęboka i trwała 
próżnia, niezawodna praca rurek cieplnych, 
możliwość wyjmowania i obracania rur próż-
niowych przy napełnionej i pracującej insta-
lacji oraz opcje montażu kolektorów w do-
wolnym położeniu i pod dowolnym kątem 
nachylenia do płaszczyzny poziomej.
Rurki cieplne (heat pipe), wykonane są ze 
stopu miedzi o podwyższonej wytrzymało-
ści i zakończone w specjalny sposób. Od we-
wnątrz zakończone są w kształcie stożka, co 
zapewnia równomierny rozkład naprężeń  
i zapobiega pękaniu rury, np. podczas zama-
rzania czynnika roboczego w rurce cieplnej. 

Kolektory płaskie i próżniowe VITOSOL są odpowiednim rozwiązaniem 
dla każdego zastosowania, niezależnie od przeznaczenia instalacji 
solarnej i możliwości montażu kolektorów. To również dopracowana  
w szczegółach konstrukcja kolektorów dla efektywnego i maksymalnie 
długiego okresu niezawodnej eksploatacji.

Vitosol 200-T

Vitosol 200-F

Vitosol 300-T

Vitosol 100-F

http://www.instalreporter.pl


42m a j  2 0 1 3  ( 0 5 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

do wnętrza kolektora nie dostaje się woda 
np. podczas opadów deszczu czy topnienia 
śniegu. Wyjątkowo skuteczna wentylacja ko-
lektora szybko usuwa wilgoć, która dostała 
się do jego wnętrza z powietrzem. 
Kolektory słoneczne podlegają szczegól-
nym wymaganiom, głównie co do efektyw-
ności, niezawodności i długiej bezawaryjnej 

eksploatacji. Są również ważnym elementem 
kształtowania formy estetycznej budynków. 
Kompletne rozwiązania systemowe instalacji 
solarnych Viessmann, w połączeniu z ich wy-
soką niezawodnością i skutecznością, dają 
interesujące możliwości dla nowoczesnej ar-
chitektury oraz wymierne korzyści w eksplo-
atacji każdego budynku.  

Nazwa Vitosol 100-F Vitosol 200-F Vitosol 200-T Vitosol 300-T
Typ kolektora płaski płaski próżniowy próżniowy
Powierzchnia 
czynna kolektora 
(apertura)

2,33 m2 2,33 m2 2,15 m2 2,15 m2

Wymiary brutto  
szer. x wys. x gł. 
[mm]

1056x2380x72 1056x2380x90 1412x2030x145 1412x2030x145

Sprawność optyczna 
(względem pow. 
czynnej)

75,8% 79,3% 71,9% 75,1%

Współczynnik 
strat ciepła a1/a2 
(względem pow. 
czynnej)

4,13 W/m2K; 

0,0108 W/m2K2
4,04 W/m2K; 

0,0182 W/m2K2
1,45 W/m2K; 

0,0051 W/m2K2
1,24 W/m2K; 

0,0063 W/m2K2

Ciężar bez czynnika 
roboczego 40 kg 39 kg 57 kg 57 kg

Obudowa 
aluminiowy, 
jednoczęściowy, 
gięty profil ramy

aluminiowy, 
jednoczęściowy, 
gięty profil 
ramy w kolorze 
RAL 8019; na 
zamówienie 
dowolny kolor 
RAL

aluminiowy korpus kolektora 
malowany na RAL 8019

Materiał absorbera aluminium miedź
Warstwa 
absorbująca czarny chrom powłoka na bazie tlenków tytanu

Materiał przewodów 
absorbera miedź

Układ przewodów 
absorbera meandryczny rury typu heatpipe

Izolacja wełna mineralna, 
30mm

pianka z żywicy 
melaminowej,  
50 mm

wewnątrz rur głęboka próżnia, 
obudowa wypełniona pianką  
z żywicy melaminowej

Szkło hartowane o niskiej zawartości 
żelaza

hartowane o niskiej zawartości 
żelaza z powłoką antyrefleksyjną

Grubość szkła 3,2 mm 3,2 mm 1,6 mm 1,6 mm
Gwarancja  
(przy korzystaniu 
z dofinansowania 
NFOŚiGW)

5 lat

Atesty Solar Keymark
Kraj produkcji Niemcy
Cena producenta 1921 zł netto 2672 zł netto 7260 zł netto 9356 zł netto

Pojedyncze przeszklenie rur próżniowych 
gwarantuje maksymalny dostęp promieni sło-
necznych do absorbera kolektora, próżnia 
panująca w rurach szklanych – minimalne 
straty ciepła. Dla ochrony przed wnikaniem 
cząsteczek gazów atmosferycznych przez szło 
do wnętrza rury, stosowane są podwójne ilo-
ści tzw. getterów. Bo im więcej, tym trwałość 
głębokiej próżni zostanie zachowana przez 
dłuższy czas eksploatacji kolektora. Dodat-
kowo napylana jest warstwa gettera na we-
wnętrzną część rury próżniowej.  
Kolektory VITOSOL 200-T przeznaczone są do 
montażu w dowolnym położeniu. Rury próż-
niowe mogą być ustawione pionowo lub po-
ziomo. Cały kolektor można nachylić do po-
wierzchni poziomej pod dowolnym kątem,  

w zakresie od 0 do 90o. Poszczególne rury 
próżniowe kolektora łatwo się obracają, na-
wet o 45o, co zapewnia ustawienie absorbe-
ra w optymalny sposób.

Kolektory płaskie

Absorber w kolektorach płaskich VITOSOL 
pokryty jest czarnym chromem lub powło-
ką Sol-Titan. Oba pokrycia charakteryzują 
się wysokimi współczynnikami pochłaniania 
promieniowania słonecznego i dużą odpor-
nością na tzw. starzenie. Rury miedziane pod 
absorberem uformowane są w kształcie wę-
żownicy (meander). Taki układ kolektora 
gwarantuje równomierny przepływ czynnik 
solarnego przez każdy kolektor pracujący  
w baterii oraz równomierny odbiór ciepła 
z całej powietrzchni wszystkich kolektorów. 
Jest to szczególnie istotne przy bateriach zło-
żonych z większej liczby kolektorów.
Obudowa kolektorów VITOSOL wykonana 
jest z jednego fragmentu materiału – gięta  
z jednego profilu aluminiowego. Dzięki temu 
jest trwała i stabilna, odporna na działanie 
dużych obciążeń, np. zalegającego śniegu.
Dzięki specjalnym listwom ochronnym oraz 
systemowi uszczelnień, podobnemu do stoso-
wanych w przypadku szyb samochodowych, 
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Przykłady zastosowania kolektorów Vitosol 200-T

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24;
32 222 03 70
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