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  Kolektor C250V PL 
Może być zastosowany zarówno w mniej-
szych instalacjach (domy jednorodzinne), jak 
i w dużych instalacjach solarnych, zapewnia-
jąc średnioroczne pokrycie energii do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej nawet do 
60%, wykorzystując naturalne ciepło odna-
wialne, jakim jest energia słoneczna. 
Kolektor cechuje wysoki współczynnik spraw-
ności optycznej, który wynosi 81,8% w sto-

sunku do powierzchni absorbera oraz 81,2%  
w stosunku do powierzchni apertury. 

Budowa kolektora
Kolektor jest konstrukcją o powierzchni brut-

to 2,51 m2. Rama wykonana jest z profilu alu-
miniowego w kolorze naturalnego aluminium 
bez powłoki proszkowej. Absorber kolekto-
ra wykonano w technologii aluminium/miedź 
ze spoiną laserową, pokryty jest wysokoselek-
tywną powłoką Mirotherm®. Pod kątem hy-
draulicznym kolektor C250 V PL ma wężowni-
cę w układzie meandrycznym, dzięki czemu 
może być łączony w instalacje do 10 kolek- 
torów w jednej baterii. 

DE DIETRICH
C250 V PL – kolektor  
o unikalnych rozwiązaniach 
montażowych
Nad opracowywaniem przełomowych technologii zapewniających 
komfort, oszczędność energii oraz ograniczających emisję substancji 
szkodliwych do środowiska, pracuje w grupie BDR Thermea ponad 
400 najwyższej klasy specjalistów. Jedną z najnowszych propozycji 
jest nowy płaski kolektor słoneczny C250V PL.

Zestawy bazowe dla kolektorów

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
www.dedietrich.pl, www.dietrisol.pl
www.dedietrich-pompyciepla.pl
www.mcr24.pl, biuro@dedietrich.pl
tel. 071345 00 51,  
faks 071345 00 64
infolinia: 801 080 881
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Montaż kolektora
Zestawy montażowe, jakie oferuje firma De 
Dietrich Technika Grzewcza umożliwiają wy-
godny i szybki montaż kolektorów C250 V PL 
zarówno na dachach pochyłych, jak i na da-
chach płaskich dzięki wykorzystaniu uniwer-
salnych zestawów montażowych.
W przypadku montażu na dachach płaskich 
w ofercie dostępne są zestawy bazowe dla 

dwóch kolektorów oraz zestawy uzupełniają-
ce dla kolejnych kolektorów w baterii, umoż-
liwiające montaż z regulacją kąta od 20 do 
55º. Zestawy są zapakowane w kartony z czy-
telnymi oznaczeniami i opisami w języku pol-
skim wraz z instrukcją montażu. 
Do wszelkiego rodzaju pochyłych dachów  
z nietypowym pokryciem można wykorzy-
stać uniwersalne zestawy połaciowe z tzw. 

Grupa BDR Thermea

Firma De Dietrich jest z ponad 300-letnią hi-
storią najstarszą marką w branży grzewczej 
na świecie. Po połączeniu w 2009 roku grupy 
De Dietrich Remeha z Baxi Group, nowo po-
wstała organizacja stała się trzecim w Euro-
pie, co do wielkości przedsiębiorstwem  
w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań kli-
matycznych, wytwarzania ciepłej wody 
oraz usług. Nowa grupa przyjęła nazwę BDR 
Thermea, w uznaniu wkładu, jaki obie gru-

py wniosły w ich połączenie. O silnej pozycji 
Grupy na światowym rynku techniki grzew-
czej świadczy niewątpliwie fakt, że jest ona 
niezwykle dynamiczną organizacją posiada-
jącą w swoim portfolio 22 marki produktowe, 
liczne zakłady produkcyjne i biura sprzedaży 
w całej Europie, w tym w Polsce. Misją grupy 
BDR Thermea jest opracowywanie i wdraża-
nie na rynku nowoczesnych, wykonanych  
z niezwykłą starannością generatorów ciepła. 

Nazwa Dietrisol Power 10 C250V PL
Typ kolektora próżniowy płaski 
Powierzchnia czynna kolektora (apertura) 1,14 m2 2,354 m2

Wymiary brutto szer. x wys. x gł. [mm] 850x1700x97 1147x2187x87
Sprawność optyczna (względem pow. 
czynnej) 74% 81,2%

Współczynnik strat ciepła a1/a2 (względem 
pow. czynnej 1,53 W/m2K; 0,003 W/m2K2 3,478 W/m2K; 0,018 W/m2K2

Ciężar bez czynnika roboczego 33 kg 47 kg
Obudowa aluminium, reflektor paraboliczny aluminium

Materiał absorbera miedź aluminium/miedź ze spoiną 
laserową

Warstwa absorbująca Tinox Mirotherm® – ALANOD

Materiał przewodów absorbera
rura szkalna wewnętrzna 
pokryta 9 warstwami 
selektywnymi

miedź

Układ przewodów absorbera bezpośredni przepływ meander
Izolacja - wełna mineralna gr. 40 mm

Szkło szkło solarne szkło solarne mat/mat 
przepuszczalność 91%

Grubość szkła 1,8 mm 3,2 mm

Gwarancja 5 lat na pracę i odporność na 
warunki atmosferyczne 7 lat

Atesty Solar Keymark 011-7S412R Solar Keymark 078/000143
Kraj produkcji Niemcy Hiszpania
Cena producenta 5131 zł netto 2300 zł netto

śrubami traperskimi, któresą samouszczel-
niające się i umożliwiają regulację wysoko-
ści montażu.
Kolektor C250 V PL spełnia wymagane pra-
wem europejskie dyrektywy i normy oraz ma 

Certyfikat Solar Keymark. Spełnia tym samym 
wymogi dla dofinansowania z NFOŚiGW. Ko-
lektor C250 V PL jest objęty 7-letnią gwaran-
cją, a dostępność urządzenia wynosi 11 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia.  

Także w części hydraulicznej montażu jest w ofercie 
pakiet bazowy dla dwóch kolektorów oraz zestaw 
rozszerzający dla kolejnego kolektora w baterii

Jeżeli montaż kolektorów miałby 
być realizowany na dachu pochyłym, 
oferujemy uniwersalne zestawy 
krokwiowe (do wszystkich pokryć 
ceramicznych), w skład których 
wchodzi pakiet bazowy dla dwóch 
kolektorów oraz pakiet uzupełniający 
dla kolejnych kolektorów w baterii
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