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  Wspomaganie 
Kolektory słoneczne należy rozpatrywać jako 
systemy wspomagające, głównie ze wzglę-
du na nieprzewidywalność pogody, bo tech-
nologicznie „wyciskamy” z nich coraz więcej. 
Solary obecnie wspomagają nie tylko pod-
grzew c.w.u., ale i podgrzew czynnika grzew-
czego w instalacjach c.o. Aby dopasować 

się do potrzeb klienta, najpierw należy je ja-
sno określić. Właściwie dobrany zestaw gwa-
rantuje wieloletnią i bezawaryjną pracę, a co 
za tym idzie – szybki okres zwrotu nakładów. 

W zestawie
Firma Nibe-Biawar jako jeden z liderów bran-
ży OZE w Polsce, mając na uwadze program 

NIBE-BIAWAR 
Kolektory Hevelius  
we współpracy  
z zasobnikami BUZ
Połączenie w zestawy kolektorów płaskich w nowej technologii z dobrze 
już sprawdzonymi zbiornikami multiwalentnymi BUZ daje nam możliwość 
wspomagania układów c.o. Z roku na rok temat OZE zyskuje w naszym 
kraju na popularności. Często wtedy padają takie zwroty jak „świadomość 
ekologiczna” czy „kończące się zasoby energii konwencjonalnej”.  
Dla przeciętnego użytkownika są to puste frazy nieodnoszące się w żaden 
sposób do domowego budżetu, a o oszczędności przecież tu chodzi. 
Słońce jest jednym z nielicznych i ogólnie dostępnych źródeł energii, za 
które nie musimy płacić. 

Nazwa HEVELIUS  
WUNDER CLS

HEVELIUS  
WUNDER ALS HEVELIUS SCM-20 HEVELIUS NIBE 

SOLAR FP215

Typ kolektora płaski harfowy płaski harfowy próżniowy  
heat-pipe

płaski 
meandryczny

Powierzchnia czynna 
kolektora (apertura) 1,92 m2 2,24 m2 1,876 m2 1,91 m2

Wymiary brutto szer.  
x wys. x gł. [mm] 1041x1988x90 1218x1988x90 1650x1990 1030x2088x81

Sprawność optyczna 
(względem pow. 
czynnej)

75,1% 78,5% 67,9% 80,6%

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

4,999 W/m2K;
0,000 W/m2K2

3,722 W/m2K;
0,012 W/m2K2

1,696 W/m2K;
0,0099 W/m2K2

4,164 W/m2K;
0,0098 W/m2K2

Ciężar bez czynnika 
roboczego 37,2 kg 44,0 kg 64,4 kg 32,5 kg

Obudowa stalowa, malowana proszkowo na czarno

Materiał absorbera miedziany aluminiowy miedziany  
typu heatpipe aluminiowy

Warstwa absorbująca Almeco-TiNOX
stopniowa 
selektywna  
Al.-N/Al.

niebieska, 
wysokoselektywna 
powłoka 
absorpcyjna

Materiał przewodów 
absorbera miedź

Układ przewodów 
absorbera harfowy harfowy próżniowe meandryczny

Izolacja wełna mineralna 
poliuretan 20 mm, 
wełna mineralna 
20 mm 

Szkło (typ, klasa 
przepuszczalności) hartowane szkło o obniżonej zawartości żelaza

Grubość szkła 4 mm 4 mm 1,5 mm 3,2 mm
Gwarancja 10 lat 10 lat 5 lat 5 lat
Atesty Solar Keymark
Kraj produkcji b/d
Cena netto 
producenta 1690 zł 2447 zł 2980 zł 1890 zł

Zestaw solarny HEVELIUS COMBI do wspomagania c.o., na bazie kolektorów płaskich 
HEVELIUS WUNDER ALS i zbiornika multiwalentnego BIAWAR BUZ 500/200.91
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giej. Pomiędzy ściankami tych rur występu-
je próżnia – najdoskonalszy izolator. Szklane 
ścianki wewnętrznej rury pokryte są powłoką 
absorpcyjną, a w jej wnętrzu zamontowano 
miedzianą rurkę (rurka cieplna – heat pipe). 
Absorbowane promieniowanie słoneczne 
koncentrowane jest na rurce miedzianej, we 
wnętrzu której znajduje się czynnik grzew-
czy. Czynnik po otrzymaniu dostatecznej ilo-
ści energii (wystarczy już 25oC) zaczyna pa-
rować i unosić się ku górnemu końcowi rurki. 
Tam oddaje ciepło do glikolu krążącego 
między kolektorem a wymiennikiem. W mo-
mencie przekazania ciepła czynnik grzewczy 
wewnątrz rurki ochładza się, skrapla i spływa 
do jej dolnej części, a cykl ten się powtarza.

Ze zbiornikami
Kolektory słoneczne jako systemy wspoma-
gające często współpracują z innymi źródła-
mi ciepła. Aby ograniczyć koszty związane 
z rozbudową instalacji, Nibe-Biawar poleca 

zbiorniki multiwalentne umożliwiające pod-
pięcie wielu źródeł ciepła np. BUZ Klasa A. 
Wszystkie zbiorniki Biawar BUZ mają wbudo-
wany zasobnik c.w.u. o pojemności 150 lub 
200 l. Mogą także dodatkowo być wyposa-
żone w wężownicę w dolnej części – do pod-
łączenia kolektorów słonecznych (wersja BUZ 
x.91), a także drugą wężownicę wbudowa-
ną w zasobnik c.w.u. (wersja BUZ x.92). Dzię-
ki wielu króćcom przyłączeniowym zbiorniki 
BUZ dają nieograniczone możliwości w na-
wet najbardziej skomplikowanych instala-
cjach grzewczych.
Zbiorniki są izolowane za pomocą kształtek 
styropianowych gr. min.10 cm. Obudowę ze-
wnętrzną stanowi płaszcz z twardego PVC  
w kolorze białym. Demontowalna struktura 
izolacji ułatwia wprowadzenie zbiorników do 
kotłowni. Zbiorniki o pojemnościach 750  
i 1000 litrów są wyposażone w zastawkę – li-
stwę specjalnej konstrukcji, która powoduje 
warstwowe ułożenie wody w zbiorniku.  

dofinansowania z NFOŚiGW, cały czas roz- 
szerza ofertę w zakresie kolektorów płaskich  
i próżniowych, a także gotowych zestawów  
z kolektorami i zasobnikami. Właśnie opty-
malne dopasowanie kolektora słonecznego  
i zbiornika ciepłej wody jest podstawą filozo- 
fii naszej firmy. Wszak zasobniki c.w.u. Mega  
i zbiorniki multiwalentne BUZ stały się w ostat-
nich latach wizytówką marki Biawar. Dotych-
czasowe zadowolenie klientów z innowa-
cyjnych rozwiązań oraz nowy powiększony 
wachlarz dostępnych produktów skłoniły nas 
do wprowadzenia kolejnych zestawów solar-
nych, wszystkich w marce Hevelius.

W układzie harfowym 
Najczęstszym zastosowaniem kolektorów sło-
necznych jest wspomaganie podgrzewu 
wody użytkowej oraz ogrzewanie wody  
w basenach. W okresie wiosenno-letnim naj-
lepiej sprawdzą się w tej roli kolektory płaskie. 
W kolektorach płaskich Hevelius Wunder CLS 
i Hevelius Wunder ALS zastosowano wysoko-
selektywną powłokę absorpcyjną Almeco-
-TiNOX. Powłoka ta umożliwia pochłonięcie 
energii słonecznej (absorpcja) na pozio-
mie 95%, jednocześnie redukując straty przez 
emisję ciepła do otoczenia (3-4% strat). Prze-
wody pochłaniające ciepło ułożone są har-
fowo. Układ ten zmniejsza opory hydraulicz-

ne czynnika pośredniczącego w wymianie 
ciepła. Całość zabudowana jest w alumi-
niowej ramie, zaizolowana wełną mineralną 
i przykryta szybą pryzmatyczną o obniżonej 
zawartości szkła, doskonale przepuszczającą 
promieniowanie słoneczne.
Od początku roku 2013 firma Nibe-Biawar 
wprowadza do oferty cztery kolejne zesta- 
wy kolektorów płaskich. Każdy z nich oparty 
jest na nowym, większym kolektorze Wunder 
ALS 2512 o całkowitej powierzchni brutto  
2,42 m2. Połączenie w zestawy kolektorów 
płaskich w nowej technologii z dobrze już 
sprawdzonymi zbiornikami multiwalentnymi 
BUZ daje nam możliwość wspomagania ukła-
dów centralnego ogrzewania. Najnowsze ze-
stawy są idealnym kompromisem pomiędzy 
wysoką wydajnością kolektorów płaskich w 
okresie letnim a przewagą kolektorów próż-
niowych w okresie jesienno-zimowym. 

Układ meandryczny
Przynależność do szwedzkiego koncer-
nu Nibe – europejskiego lidera technologii 
pomp ciepła – pozwala nam również ofero-
wać najwyższej jakości kolektory płaskie  
o meandrycznym układzie rur Nibe Solar 
FP215 P. Stworzono na ich bazie zestawy so-
larne Hevelius Meander ze zbiornikami biwa-
lentnymi o najwyższych parametrach izola-
cyjności i wydajności Mega Solar Klasa A.

Próżnia też nas wyróżnia
Jeżeli priorytetem jest wysoka sprawność ze-
stawu solarnego w okresach jesienno-zimo-
wych, najrozsądniejszym wyjściem jest zasto-
sowanie kolektorów próżniowych. W firmie 
Nibe-Biawar technologia kolektorów próż-
niowych oparta jest na sprawdzonym syste-
mie heat pipe. Kolektor składa się z dwóch 
szklanych rur umieszczonych jedna w dru-
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

Od lewej: kolektor płaski HEVELIUS NIBE SOLAR FP215, kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20, 
kolektor płaski HEVELIUS WUNDER CLS
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