
28m 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

BIMs PLUS 
Systemy solarne CosmoSUN

  Wybierając system grzewczy oparty na 
bezpośrednim wykorzystaniu energii słonecz-
nej, w skład którego wchodzą kolektory sło-
neczne, do wyboru mamy znajdujące się  
w ofercie asortymentowej BIMs PLUS: płaskie 
kolektory słoneczne CosmoSUN Basic (2.00, 
2.51, 2.00NX, 2.85NX) oraz kolektory rurowo-
-próżniowe CosmoSUN Select (1.70, 2.09). 
Aby zadbać o wysoką wydajność i jakość 

oferowanego produktu w kolektorach sło-
necznych CosmoSUN Basic, jak i Cosmo-
SUN Select zastosowano najnowszej genera-
cji materiały oraz nowoczesne rozwiązania 
techniczne.  

Zasadniczym elementem konstrukcyjnym 
płaskiego kolektora słonecznego jest absor-
ber. W kolektorze CosmoSUN Basic zastoso-

Systemy solarne CosmoSUN dedykowane są dla budownictwa 
jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz dla przemysłu. CosmoSUN 
oferuje szeroką paletę asortymentu solarnego dla potrzeb 
wspomagania podgrzewu c.w.u., c.o., c.t. Jakość i rozwiązania 
konstrukcyjne proponowanych urządzeń gwarantują maksymalizację 
efektywności energetycznej systemu, a ich cena możliwie krótki 
okres spłaty potencjalnych nakładów inwestycyjnych związanych  
z wykonaniem i eksploatacją danej instalacji solarnej. 

Nazwa CosmoSUN BASIC CosmoSUN SELECT
Typ kolektora płaski – cieczowy rurowy – próżniowy
Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,19 m2 1,12 m2

Wymiary brutto szer. x wys. x gł. 1060x2240x86 mm 1000x2186x124 mm
Sprawność optyczna 
(względem pow. czynnej) 82,3% 83,6%

Współczynnik strat ciepła a1/
a2 (względem pow. czynnej 2,097 W/m2K2; 0,014 W/m2K2 1,235 W/m2K2; 0,009 W/m2K2

Ciężar bez czynnika roboczego 43 kg 30 kg

Obudowa aluminium, bez spoin, kolor 
brązowy (NX-stal nierdzewna) konstrukcja nośna aluminiowa

Materiał absorbera miedź
Warstwa absorbująca wysokoselektywna TiNOX
Materiał przewodów 
absorbera miedź

Układ przewodów absorbera CSB harfa podwójna przepływ bezpośredni

Izolacja wełna mineralna 40 mm,  
20 mm

obudowa – wełna mineralna 
35 mm, rury szklane próżnia  
10-4 bar

Szkło hartowane pryzmatyczne 
90,5% antyrefleks

Grubość szkła 4 mm 1,8 mm grubość ścianki rury 
szklanej

Gwarancja 10 lat 6 lat
Atesty Solar Keymark, IBMER
Kraj produkcji Polska Polska
Cena producenta 1921 zł netto 2555 zł netto

Siedziba NFOŚiGW Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

wano absorber o układzie podwójnej harfy. 
Płyta absorbera kolektora jest wykonana  
z blachy miedzianej o gr. 0,2 mm, pokrytej 
jednostronnie, wysokoselektywną w odbio- 

rze promieni słonecznych, warstwą tytanu  
i kwarcu TiNOX, co generuje sprawność ko-
lektora na poziomie 82,3%. Dodatkowo obu-
dowa analizowanego kolektora słonecznego 
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oparta na nowoczesnej technologii gięcia 
ramy aluminiowej w połączeniu z izolacją 
termiczną ściany tylnej (40 mm) oraz ścian 
bocznych (20 mm) niwelują straty ciepła do 
wartości minimalnych. Wysoka sprawność ko-
lektora jest także wynikiem zastosowania uni-
kalnej metody łączenia absorbera z rurkami 
miedzianymi. Spawanie ultradźwiękiem i po-
większenie 8-krotnie powierzchni wymiany 
ciepła stawia płaski kolektor słoneczny Co-
smoSUN Basic w pierwszym rzędzie najbar-
dziej sprawnych kolektorów słonecznych na 
rynku. Od 2012 roku system ma wariant kolek-
torów płaskich (2.00 NX, 2.85 NX) w wykona-
niu ramy ze stali nierdzewnej. 

Kolektor rurowo-próżniowy CosmoSUN Se-
lect z jednowarstwowymi rurami próżniowy-
mi oraz opatentowaną metodą przepływu 
bezpośredniego czynnika grzewczego jest 
jednym z najwydajniejszych kolektorów próż-
niowych na rynku – 83,6%. W kolektorze Co-
smoSUN Select rolę przeźroczystej osłony peł-
ni hartowana rura szklana o grubości ścianki 
1,8 mm. Obudowa kolektora CosmoSUN Se-
lect wykonana jest ze stali nierdzewnej, alu-

minium i tworzywa sztucznego. Kompozycja 
rur i obudowy sprawia, że kolektor wygląda 
estetycznie i uszlachetnia wygląd każdego 
dachu. To co wyróżnia kolektor CosmoSUN 
Select to połączenie wysokiej sprawności  
i skutecznej zamiany promieni słonecznych 
w ciepło z niespotykanym dotąd wyglądem. 
Nowoczesne rozwiązania techniczne i mate-
riałowe kolektora CosmoSUN Select gwaran-
tują osiągnięcie najwyższych uzysków ener-
getycznych wśród produktów tego typu na 
rynku.

Zestawy montażowe wykonane z aluminium 
oraz stali nierdzewnej umożliwiają szybki  
i bezpieczny montaż kolektorów CosmoSUN 
na każdej połaci dachu lub konstrukcji wol-
nostojącej. 

Kolektory CosmoSUN mają certyfikat Solar 
Keymark umożliwiający korzystanie z 45% do-
tacji NFOŚiGW w ramach kredytu na zakup  
i montaż instalacji solarnych.  

Hotel Ambasador w Łodzi

Szczegółowe informacje na temat 
możliwości pozyskania dofinansowania 
(tzw. krok po kroku) oraz Ceryfikatu 
Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej 
CosmoSUN dostępne są pod adresem 
www.bimsplus.com.pl
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